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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. január 25-én a 

Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 

 
 

Képvisel�k: 

Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 

 
 

     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
     dr Kiss György jogász 
 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 

 
Miklós Melinda 

 
 
 

 



 

Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a Rehabilitációs 
Kórház megkereste az önkormányzatot, mi szerint adjon ajánlatot a termálvíz értékesítésére 
vonatkozóan. Ehhez testületi felhatalmazás szükséges, véleménye szerint az ajánlati ár 320Ft/ 
m³ lehet az éves vízmennyiség cca. 15.000 m³/év. Kérte a testületet, aki ezen ajánlati 
feltételekkel a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

1/2011. (I.25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürd� vízhasználati kérelmére az alábbi feltételekkel biztosítja az 
ajánlatban szerepl� vízmennyiséget: 

� cca. 15.000 m³/év 
� havi elszámolási alappal 320,- Ft/m³ 
� a vízkészlet használati járulék Társaság általi megfizetése mellett. 

Amennyiben a fenti feltételeket a Kórház vezetése elfogadja, akkor a szerz�dés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester             jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   2/2011. 
Határozatok száma:  2-12/2010. (I.27.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. január 27-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 

1. T�zoltó�rs kialakítása Tahitótfaluban  
2. Bártfai István képvisel� indítványa Duna Maraton rendezvénnyel kapcsolatban 
3. SZMSZ módosítása 
4. Beruházási hitelkeretb�l lehívható számlák 
5. KVG szemétszállítási díjak elfogadása 
6. Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
7. Megüresedett bizottsági helyek feltöltése 
8. A Képvisel�-testület 2011. évi munkaterve 
9. Törvényességi észrevétel alpolgármester választással kapcsolatban 
10. Városközpont ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi-és közútkezel�i 

hozzájárulás 
11. TEUT pályázat során fel nem használt támogatási összegek lemondó nyilatkozata 
12. El�vásárlási jogról való lemondás Visegrád 81/1/A, 81/6/B valamint a 81/1 hrsz-ú 

ingatlanok vonatozásában 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. január 27-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

 
     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Miklós Melinda 
 
 
 
Meghívottak: 
     dr Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere 
     Jámbor Ferenc t�zoltóparancsnok Szentendre 
     Oláh Péter t�zoltószázados Szentendre 
     Dózsa György „Duna Maraton”  szervez�je 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi javaslatot, melyhez 3 
napirendet javasolt még felvenni. Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki a napirendet a 
módosítással együtt elfogadja, ezt jelezze! 

- dr Balázs Mária képvisel� megérkezett a tanácsterembe – 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
2/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe – 
 

1. npr: T�zoltó�rs kialakítása Tahitótfaluban 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
Meghívottak: dr Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere 
       Jámbor Ferenc t�zoltó parancsnok Szentendre 
 

Abonyi Géza: Röviden ismertette az elképzelést a t�zoltó�rs kialakítására vonatkozóan, 
megkérte dr Sajtos Sándort, hogy a részletekr�l tájékoztassa a Képvisel�-testületet. 
 
dr Sajtos Sándor: A tahitótfalui t�zoltó�rs kialakításának projektjében egy el�zetes 
egyeztetés és korábbi elvi nyilatkozat alapján Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu, illetve Visegrád venne részt. Jelen pillanatban 
természetesen az anyagi források megteremtése jelenti a legnagyobb problémát, mivel minden 
önkormányzat hasonló nehézségekkel küzd, ami a pénzügyeket illeti. Az OKF a létesítend� 
t�zoltó�rs m�ködtetéséhez szükséges létszámot biztosítani tudja, melyhez a jelenleg ismert 
adtok alapján évente 44 millió forint normatív támogatást ad a bérköltségekre és az �rs 
fenntartására, eszközök karbantartására, így a szakmai és a technikai feltételek is adottak 
lesznek, a 7 településnek együtt kellene vállalni a beruházás anyagi terhét. Erre egy olyan 
megoldási javaslatot próbáltak kidolgozni, hogy a 7 település társulást hozna létre a feladat 
ellátására, és a szükséges hitelt a társulás venné fel. A településeknek az elkészített 
kockázatelemzés alapján kellene hozzájárulnia a megvalósításhoz. Önkormányzatokon kívüli 
anyagi támogatás a kés�bbiek folyamán nem kizárt, s�t ezt a települések polgármestereinek 
fel is kellene vállalni, hogy a helyi vállalkozásokat megkeresik ezen szándékkal. 
 
Jámbor Ferenc: Elmondta, hogy a szentendrei t�zoltóság 2007 óta 4 f� hiánnyal küzd, ami 
most úgy látszik, hogy most megoldódik, így a tahitótfalui �rs létszáma is biztosítható. 
Szakmailag mindenképpen indokoltnak tartják egy ilyen létesítmény létrehozását, hiszen a 
kistérség ezen települései jobb helyzetbe kerülhetnek, mert a kiérkezési id� jelent�sen javulni 
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fog. Szentendrér�l például 20-25 perc elérési id� Visegrád, jelenleg, Tahiból 10-13 perc 
lenne.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem igazán érti, hogy miért Visegrádnak kell a legnagyobb 
hozzájárulást adnia, hiszen egyébként legkisebb lélekszámmal rendelkezik és Szentendre 
miért nem támogatja a projektet, hiszen elhangzott, hogy a tahisi �rs adott esetben vissza is 
fog dolgozni Szentendrének. 
 
Kiss Károly: Alapvet�en jó elképzelésnek tartja, gratulál hozzá, véleménye szerint a 
költségvetés tárgyalásakor kellene visszatérni rá. 
 
Bártfai István: Támogatja, viszont a szállodáktól mindenképpen kell támogatást kérni és 
véleménye szerint Visegrádhoz egy olyan összeg lenne arányos, mint Szigetmonostoré. 
 
Zeller Tibor: Támogatja, de a kikalkulált hozzájárulás véleménye szerint fele kellene, hogy 
legyen Visegrád tekintetében. 
 

2. npr: Bártfai István képvisel� indítványa a Duna Maraton rendezvénnyel 
kapcsolatban  

El�terjeszt�: Bártfai István (szóbeli) 
Meghívott: Harangvölgyi András szervez� 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság el�tt is volt már az ügy. A 
rendezvénynek tényleg hagyománya van már, a helyi idegenforgalmi vállalkozásoknak is 
jelent�s bevételt jelent azon a 3 napon. Javasolja, hogy hallgassa meg  a testület a szervez�t. 
 
Dózsa György: A rendezvény közép Európa legnagyobb mountain bike versenye, kiemelt 
rendezvény. Véleményük szerint a verseny színvonala nem csökkenthet�, így vagy szereznek 
plusz pénzt vagy inkább abba hagyják a rendezvényt, sajnos a szponzorok egyre inkább 
kivonulnak. Szeretné kérni a város segítségét anyagi források felderítésében, pályázati 
lehet�ségek figyelésében. Véleménye szerint amennyiben a város tudna pályázni és abból a 
forrásból támogatni tudná a versenyt, az lenne a legjobb megoldás.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy elismeri a rendezvényt, a pályázati lehet�ségeket nem igazán 
látja most, de nincs kizárva, hogy ebben segítséget tud adni  a város, tehát a szándék 
mindenképpen megvan. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a pályázáshoz ilyenkor már kés� van. 
 
Kiss Károly: Fontos a rendezvény, de a sporttal kapcsolatos pályázatokat az egyesületnek 
kellene figyelnie. A Visegrádi Alapnál lehet pályázni egyesületeknek, csak vannak speciális 
feltételek, melynek meg kell felelni.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a TDM iroda lehetne a segít�je ennek a kezdeményezésnek, 
fel kell velük venni a kapcsolatot. 
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3. npr: SZMSZ módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, viszont javasolja, hogy erre 
a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza, mert most nem látják a logikáját a módosításnak. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: El tudja fogadni, hogy ne most tárgyalják, azért terjesztette be 
most, hogy a döntésnek megfelel�en lehessen a költségvetés számait tervezni, illetve számára 
úgy volt logikus, hogy a státuszokat a költségvetési tárgyalást megel�z�en határozza meg a 
testület az SZMSZ-ben. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy véleménye szerint is ez a költségvetéssel szorosan összefügg� 
téma, és a vezet�i státuszt felesleges fenntartani. 
 
Bártfai István: Támogatja, hogy majd a költségvetés után tárgyalják ezt a módosítást, illetve 
várja azt az anyagot, amit jegyz� asszony január végéig összeállít a körzetközponti 
feladatellátással kapcsolatban és majd annak tudatában tud dönteni. Komplett javaslatokat 
kér, hogy hol lehet megtakarítani, hol kell esetleg még rátenni és ne csak 1 ember bérével 
foglalkozzanak. 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy a buszsof�r státuszát is tüntessék fel az SZMSZ-ben. 
 
Abonyi Géza: Elfogadja a képvisel� urak érvelését, ennek tükrében az el�terjesztést 
visszavonja. 
 

4. npr: Beruházási hitelkeretb�l lehívható számlák 
El�terjeszt�: Abonyi Géza  
 

Abonyi Géza: Elmondta, hogy a számlák átnézése után véleménye szerint ezek a tételek 
hívhatóak le, melyek jelenleg az el�terjesztés mellékletében láthatóak. 

 
Mikesy Tamás: Mivel ezek a számlák sem a városközpont, sem az óvoda beruházáshoz nem 
kapcsolódnak, ezért nem ért egyet a lehívással, hiszen annak idején arra szavazta meg a 
testület a hitelkeretet, hogy e két beruházás költségeit hívja le. 

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy sajnálatos módon olyan rossz az anyagi helyzet, hogy 
februárban lehet, hogy bért sem fognak tudni fizetni, viszont ha ezeket a tételeket lehívják, 
akkor átmenetileg kihúzza az önkormányzatot a rossz helyzetb�l. 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy nem a 26 millió forint hívható le teljes összegben, 
hanem annak a hitelszerz�dés szerint meghatározott aránya, ami cca. 7 millió forintot jelent 
jelen esetben. 

 
Bálint Zsolt: Szintén nem ért egyet a lehívással. 

 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy ezeket a számlákat az önkormányzat már kifizette, és akkor ezt 
nyílván a m�ködésre szánt keretb�l finanszírozta meg, viszont onnan most hiányzik ez az 
összeg. 
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Abonyi Géza: Kérte, ki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4  igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
3/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
A Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a mellékletben található tételeket, összesen 26.807.990,- Ft összegben a 257.500 eFt 
hitelkeretb�l lehívja. 
 

Felel�s: Abonyi Géza polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
5. npr: KVG szemétszállítási díjak elfogadása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városgazdálkodási Bizottság 7%-os emelést tart 
elfogadhatónak, és emellett egy pontosabb regisztrálást. 
 
Mikesy Tamás: Miért pont 7%? 
 
Zeller Tibor: Az nem vitatható, hogy az üzemanyag árak az utóbbi id�ben jelent�sen 
drágultak. Ez a 7% egy infláció körüli mérték és véleménye szerint, ha a KVG az általa 
javasolt 77% helyett elfogadja a 7%-ot, akkor már jól jár az önkormányzat. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy egy kicsit tájékozódott a környékbeli árakról és Szentendrén 
magasabb árak vannak. 
 
Bálint Zsolt: A bizottság abban maradt, hogy a Schüszterl Karcsiéktól egy ember mindig 
menni fog a kukás autón a szemétszállítási napon és nem engedi felrakni azt a szemetet, ami 
nem megfelel� zsákban van, és le fogják méretni az autót reggel és délután is. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
4/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2011. évre vonatkozóan a 
közszolgáltatási egységárak emelését, az el�z� évhez képest 7%-kal, 15.413,- Ft/tonna 
egységárban fogadja el. 

Határid�: ülést követ�en 
Felel�s: polgármester 
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6. npr: Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a módosításra els�sorban az SNI-s tanulók 
normatívájának igénylése miatt van szükség, másrészt pedig a hivatal egyeztetett a MÁK-al és 
néhány kisebb javításra van szükség jogszabály változások miatt. 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy a közel jöv�ben hívjanak össze egy együttes testületi 
megbeszélést Dömössel és Kisoroszival a fenntartói társulás ügyeinek megbeszélásáre. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
5/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
7. npr: Megüresedett bizottsági helyek feltöltése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság el�tt volt a téma, nem volt azonban 
bizottsági javaslat személyekre, mivel alapvet�en a bizottság nem helyesli a képvisel� úr 
lemondását. Jó lenne, ha mindenki annyi munkát vállalna, amit el is tud látni, mert az nem 
szerencsés, ha mindig újra kell szabni  a felállást. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy Kiss Károly képvisel� úrral közösen megbeszélték, hogy a 
külkapcsolatok  ápolásában, illetve tovább építésében kellene nagyobb részt tevékenykednie, 
mivel ehhez megfelel� kapcsolatokkal és tehetséggel rendelkezik. Amikor alpolgármesternek 
jelölte, akkor is ez lett volna a cél. Véleménye szerint ezen feladatok ellátása sok energiát 
igényel, ezért állhatott el� ez  helyzet, hogy a képvisel� úr kénytelen volt lemondani ezekr�l a 
bizottsági tagságokról. 
 
Bálint Zsolt: Mivel az Egészségügyi Bizottságban állt most el� a legrosszabb helyzet, ezért 
azt javasolja, hogy inkább azt a bizottsági tagságát tartsa meg a képvisel� úr és helyette a 
Pénzügyir�l mondjon le. Ezen kívül javasolja még, hogy a korábbi alpolgármestert Dobri 
Imrét is hívják meg egy testületi ülésre és számoljon be az akkori tevékenységér�l, mint 
alpolgármester, hiszen neki is ilyen jelleg� feladatai voltak. 
 
Abonyi Géza: Ezt a javaslatot semmiképpen nem tudja támogatni, csak abban az esetben, ha 
a testület megszavazza. Véleménye szerint el�re kell tekinteni és nem a múltban vájkálni. 
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Kiss Károly: Elmondta, úgy érzi, hogy pénzügyi vonatkozásban tud leginkább  lakosság 
szolgálatára állni, ezért a Pénzügyi Bizottsági tagságát szeretné megtartani. 
 
Bártfai István: Mivel ilyen kellemetlen helyzet állt el�, ezért szerepet tud vállalni az 
Egészségügyi Bizottságban, leginkább azért, mert ennek a bizottságnak kell foglalkoznia a 
környezetvédelemmel is és ebben tevékenyen részt tudna vállalni. 
 
Abonyi Géza: Mivel más javaslat, illetve önként ajánlkozó nem volt, kérte, aki egyetért azzal, 
hogy Bártfai István az Egészségügyi Bizottság tagja legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
6/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
 Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Bártfai István képvisel�t az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagjává választja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

8. npr: A Képvisel�-testület 2011. évi munkaterve 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
A testület tagjai a következ� témákkal javasolták kiegészíteni, illetve módosítani a 
munkatervet: 
 
Február hónapban: 

- Bérlakás pályázatok elbírálása 
- Könyvvizsgáló feladatokra pályázat kiírása 
 

Március hónapban:  
- Házi-és üzemorvos beszámolója 2010. éves munkájáról 
- Szerz�dések felülvizsgálata  
- Közterület használati díjak, parkolási rend kialakítása 
 

Április hónapban: 
- Gazdasági program megalkotása 

 
Május hónapban: 

- Zöldhulladék kezelés kérdése (köztisztaság-rendelet) 
 

Szeptember hónapban: 
- Tájékoztató a 20. évfordulós ünnepség el�készítésér�l 
- Az önkormányzat által szervezett ünnepségekr�l szóló tájékoztató  
 

Október hónapban:  
- Id�sek karácsonya, városi disznótor el�készítése 
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- Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az így kiegészített munkatervet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
7/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2011. évi munkatervet a 
módosításokkal együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
9. npr: Törvényességi észrevétel alpolgármester választással kapcsolatban 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az el�terjesztést, javasolja a Képvisel�-testületnek az 
észrevétel tudomásul vételét. Alapvet�en a helyettes jegyz� nem kell�en körültekint� 
el�készít� munkája okozhatta ezt a helyzetet, illetve tudva lev�, hogy az alpolgármester 
választásra azóta már egyszer sor került. Törekedni kell a jöv�ben arra, hogy hasonló hibákat 
ne kövessen el sem a hivatal, sem a testület. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyetért jegyz� asszony 
álláspontjával, illetve a javaslattal. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
8/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 
30PM-706/1/2010. számú törvényességi észrevételében foglaltakat tudomásul veszi.  
 

Határid�: 2011. február 2. 
Felel�s: polgármester 

 
10. npr: Városközpont ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi-és közútkezel�i 

hozzájárulás 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: Tájékoztatta a testületet, hogy a tervezéshez van erre szükség, hogy az 
engedélyek beszerezhet�ek legyenek. 
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Bártfai István: Elmondta, hogy bár a városközpont építésével nem ért egyet, a terület 
fejlesztését viszont tudja támogatni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
9/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
F�MTERV Mérnöki Tervez� Zrt által készített TSZ:22.10.047 számú dokumentáció 
tervlapjai alapján az engedély beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást az 55, 
83/3, 84/3, 84/4, 85, 82 hrsz-ú ingatlanok és közútkezel�i hozzájárulást az 55 és 82 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában megadja. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
11. npr: TEUT pályázat során fel nem használt támogatási összegek lemondó nyilatkozata 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az írásos el�terjesztésben foglaltakat. Mivel kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
10/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete lemond a Települési önkormányzati 
belterületi közutak felújításának, korszer�sítésének támogatása (TEUT) c. program keretében 
5 utca tekintetében megnyert, de fel nem használt támogatási összegekr�l (maradványról) és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az err�l szóló lemondó nyilatkozatokat kiadja az 
alábbiak szerinti tartalommal és összegekkel: 
-  Somfa utca,    130003009U  11.481.- Ft 
-  F� utca,           130003109U 78.632.- Ft 
-  Rákóczi utca,  130003209U 77.472.- Ft 
-  Duna utca,      130003309U         166.864.- Ft 
-  Zách Kl. utca  130009509U 73.546.- Ft 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 
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12. npr: El�vásárlási jogról való lemondás Visegrád 81/1/A, 81/6/B valamint a 81/1 hrsz-ú 
ingatlanok vonatozásában 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztés, tájékoztatta a testületet, hogy az ingatlan  Mozi köz 
sarkán található. Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
11/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete lemond el�vételi jogáról a Visegrád 
81/1/A, 81/1/B, valamint a 81/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
13. npr: Egyebek 

 
Zách Klára utca kockak� burkolat pótmunkái 
 
Abonyi Géza: Történt egy  hiba a Zách Klára utca kockak� burkolásának helyreállítása során. 
Felszedték a kockaköveket és az eredeti megállapodás szerint vissza kellett volna tenni, 
azonban ezeknek a köveknek egy részét nem tudták visszaépíteni és akkor a korábbi 
polgármester úrral történt egy szóbeli megállapodás, miszerint a kivitelez� pótolja a hiányzó 
köveket. Ez meg is történt, a munka elkészült, viszont a választás közbejött és a korábbi 
polgármester már nem volt jogosult aláírni ezt a pótkiadást. Így a kivitelez� most kéri a jogos 
teljesítés ellenértékét. Az összeg egyébként 3 millió forint körül van. 
 
A testület amellett foglalt állást, hogy a Városfejlesztési  Bizottság ülésre meg kell hívni a 
kivitelez�t és a m�szaki ellen�rt is és részletesen megtárgyalni az ügyet. 
 
Patak Fogadó telekeladás ügye 
 
Abonyi Géza: Szükséges lenne már egy árat kialakítani erre a telekre, ezzel kapcsolatban 
várja a javaslatokat. 
 
Kiss Károly: A bizottsági ülésen elhangzott több lehetséges ár, 20, illetve 15 millió forint 
nagyságrendben. Attól függ�en, hogy egyben adják el, vagy a fels� terület nélkül. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy a Pilisi Parkerd�vel vegyék fel a kapcsolatot, mert lehet, hogy 
például a Berkenye utcáért cserébe átvennék a fels� telekrészt. Az önkormányzatnak pedig jó 
lenne, ha a Berkenye utca saját terület lenne, mert úgy lehetne fejleszteni, felújítani, pályázni 
rá. Amennyiben a Parkerd�vel sikerülne így megegyezni, akkor csak az alsó részt kellene neki 
eladni, ha nem, akkor egészben adják el véleménye szerint 30 MFt körül, mert az egyik 
szomszédos telket ilyen áron árulják. 
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Zeller Tibor: Véleménye szerint az alsó részt 20MFt-ért lehetne eladni, amennyiben kell a 
fels� is, akkor 30 millióért. 
 
Abonyi Géza: A Pilisi Parkerd�t meg kell keresni ez ügyben. 
 
Föld lerakás városközpont területén 
 
Bálint Zsolt: A városközpont területére ledeponált földr�l kérdezte a polgármestert. Mikor 
lesz elszállítva onnan? 
 
Abonyi Géza: A földet el fogják vinni a támfal építéshez.  
 
Bálint Zsolt: Még mindig nem kapott választ, hogy ki mikor és miért vezette át a külön 
bérlakás számláról az összeget? 
 
Abonyi Gáza: Utólag csak arra lehet választ kapni, hogy mikor történt, de arra nem fognak 
pontos választ kapni, hogy ki tette ezt meg. A választ írásban fogja megkapni a képvisel� úr. 
 
Mikesy Tamás képvisel� kérdései: 
 
Mikesy Tamás:  

- Mi a helyzet a városközpont épületének áttervezésével?  
- Tételes kimutatást kér a kintlév�ségekr�l.  
- Információja van arról, hogy Tegzes Dániel számláit a ProRegio nem fogadja be, így 

véleménye szerint utána kellene nézni ennek  dolognak, mert Tegzes Dániel az 
önkormányzatnak is dolgozik. 

- Mikor kerül kiírásra a könyvvizsgálói pályázat? 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy jöv� hét szerdán jönnek a tervez�k egyeztetésre, 17 órakor 
kezd�dik, a hivatalban. Utána fog nézni a Tegzes Dániellel kapcsolatos információnak, 
köszöni a figyelmeztetést. A könyvvizsgálói pályázati kiírás elkészült, a februári ülésen 
napirenden lesz.  
 
Iskolabusz 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a szerz�déseket átnézve jutott a tudomására, hogy az 
iskolabusz nem is Visegrád Város tulajdona, hanem a kistérségé, tehát vett az önkormányzat 7 
millió forintos ráfordítással egy olyan buszt, amit ha 5 év után elad, akkor sem lesz bel�le 
bevétele. Szeretné, hogy a bizottság vizsgálja ki, hogy egyáltalán van-e értelme így 
fenntartani a buszt. 
 
Abonyi Géza: A busszal kapcsolatos teljes kör� átvizsgálással egyet ért. 
 
Kis Visegrád Találkozó elvi támogatása 
 
Kiss Károly: Kérte, hogy elviekben támogassa a Képvisel�-testület, határozatban a Kis 
Visegrád találkozót, mely pályázat benyújtásához szükséges. Továbbá kéri, hogy a 
tornacsarnok és környékét, valamint a sportpálya és környékét, a m�vel�dési ház kiállító 
termét ingyenesen használhassa az egyesület, a rendezvény kapcsán. 
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Abonyi Géza: Véleménye szerint ennek nincs akadálya, kérte, aki megadja az elvi  
támogatást a kis Visegrád Találkozóhoz, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6  igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
12/2011. (I. 27.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete elviekben támogatja a Kis 
Visegrád Találkozó kulturális rendezvény megszervezését. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Bártfai István kérelme sportpálya tereprendezéssel kapcsolatban 
 
Bártfai István: Kérte, az önkormányzat segítségét olyan formában, hogy a „bobcat” 
munkagéppel segítsen elkészíteni a sportolóknak az edz�pályájukat.  
 
Abonyi Géza: Természetesen, a munkagép kedvezményes áron rendelkezésre áll és az összeg 
az önkormányzat tartozásából le lesz írva.  
Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester              jegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. február 8-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
Tanácskozási joggal: 
 
     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
Meghívottak: 
 
     Vaik Mónika Gyámhivatal vezet� 
     Király Lajosné hivatásos gondnok Gyámhivatal 
     Banka Istvánné Okmányiroda vezet� 
     Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági el�adó 
     Csapó Gyöngyvér építéshatósági el�adó 
     Bozóki Mariann iskolaigazgató 
     Pauluszné Tóth Anna igazgatóhelyettes 
     Dobó Istvánné Óvodavezet� 
     Mikesy Tamás M�vel�dési Ház igazgató 
     Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
     Balogh Zoltánné véd�n� 

Schüszterl Károly VKG csoportvezet� 
Ostermann Béláné pénzügyi f�el�adó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi a meghívóban szerepl� 
napirendi javaslatot, a 7. napirendi pontot visszavonta. Mivel a napirenddel kapcsolatban 
egyéb módosítás nem volt, kérte, aki a napirendet az elhangozottak alapján elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
13/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
 Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét a módosítással 
együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: Gyámhivatal vezet�jének beszámolója 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
 
Vaik Mónika: Teljes kör� tájékoztatást adott a gyámhivatal feladat- és hatáskörér�l, az azt 
meghatározó jogszabályi háttérr�l, illetve bemutatta - az el�tte írásban is benyújtott -  a 
gyámhivatal feladatellátásának statisztikai kimutatását, mind Visegrád, mint Dunabogány, 
mind Kisoroszi ellátási területére vonatkozóan. Bemutatta Király Lajosnét, a gyámhivatal 
hivatásos gondnokát, akit felkért, hogy az által végzett munkáról adjon egy rövid kitekintést a 
Képvisel�-testület számára. 
 
Király Lajosné: Elmondta, hogy a tavalyi év folyamán 28 gondokoltja volt, ebb�l 
Visegrádon 22 f�, Dunabogdányban 4, valamint Kisorosziban 2 f�. Tájékoztatta a testületet a 
hivatásos gondnok feladatairól, mely adott esetben sok és szerteágazó utánjárást igényel, attól 
függ�en, hogy az adott gondnokoltnak milyen ügyét kell elintézni az ország bármely 
területén. 
 
Mikesy Tamás: Megköszönte a beszámolót, és elmondta, hogy azt a meggy�z�dését 
er�sítette meg, hogy gyámhivatalra Visegrádon szükség van, sajnos a statisztika is azt 
mutatja, hogy erre a munkára szükség van. 
 
Abonyi Géza: Ez a munka társadalmilag is hasznos, másrészt az itt lakók részére is fontos. 
Jó, hogy most olyan információk hangzottak el, amely az átlag ember tudatában általában 
nincs benne. A munka hasznosságát senki nem kérd�jelezi meg, azzal viszont szembe kell 
nézni, hogy az anyagi vonzatát hogyan tudja az önkormányzat felvállalni. Megköszönte a 
beszámolót. 
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2. npr: Körzetközpont pénzügyi kihatásai 

El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: A körzetközponti feladatok vonatkozásában az építéshatóság, az okmányiroda, 
valamint a gyámhivatal tekintetében elkészült a jegyz� asszony által kidolgozott áttekint� 
anyag, mely most kerül el�terjesztésre. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jogszabályok fektetik le azt, hogy ezeket a korábban felvállalt 
feladatokat el kell látni. Úgy gondolja, egyértelm�en látszik a számokból, hogy ezek a 
feladatok fenntarthatóak, látható, hogy még ebben az évben is –ami költségvetési 
szempontból rendkívül sz�kösnek mutatkozik -  finanszírozható mindhárom feladatkör. Az 
éves költségvetési f�összegb�l, a cca. 800 millióból ez 26 MFt-os ráfordítást igényel, ami 3%-
a az éves költségvetésnek, ezért kéri a képvisel�ket, hogy ennek tudatában gondolkozzanak el 
a feladatok szükségességén. A kollégák pedig minden tekintetben magas színvonalú, szakmai 
munkát végeznek. 
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett – 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság álláspontja szerint megfontolandó, hogy ezekb�l a 
feladatokból mit kellene megtartani. Egységesen megtartani egy kicsit túlméretezett az 
önkormányzatnak, a jelenlegi körülmények között. Az építéshatóságot mindenképpen 
javasolják megtartani, a másik kett�t megfontolásra javasolják. Jó volna, ha a másik két 
település is hozzá tudna járulni ezekhez a feladatokhoz. A végs� döntéshez meg kellene várni 
a települések válaszait. 
 
Mikesy Tamás: Az el�terjesztésb�l kiderül, hogy mindhárom iroda komoly munkát végez, 
jelent�s ügyfélfogadással. A körzetközponttal járó feladtok els�sorban Visegrád érdekeit 
képviselik, ez kiderül a kimutatásokból. Véleménye szerint a megsz�ntetés fel sem merülhet, 
� személy szerint ezt nem szavazza meg. A költségcsökkentés már egy másik kérdés, azt meg 
lehet vizsgálni. A megsz�ntetési procedúra véleménye szerint eltartana addig, mire egyébként 
is átteszik a kormányhivataloknak ezeket a feladatokat, tehát nem javasolja a megsz�ntetést. 
 
Kiss Károly: A testület most a beszámolót fogja elfogadni, és nem arról kell dönteni, hogy 
megsz�ntetnek-e valamit vagy sem. Véleménye szerint a költségvetéshez százalékos arányban 
történ� viszonyítás nem szerencsés, ebbe nem kellene belemenni. Valamilyen szinten 
gazdaságosabbá kell tenni ezt a m�ködést, egyrészt a megfelel� besorolással, másrészt pedig 
meg kellene keresni a környez� településeket, hogy járuljanak hozzá anyagilag. Az anyagot 
jónak tartja, elfogadásra javasolja. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a költségvetésben át kellene nézni a személyi juttatásoknál 
számított járulékokat, mert véleménye szerint vagy ott van rosszul számolva, vagy ebben az 
anyagban. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, kérte, aki a jegyz� asszony 
beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
14/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az 
el�terjesztésben szerepl� körzetközponti feladat ellátásról szóló beszámolót. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s  jegyz� 

 
3. npr: SZMSZ módosítása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: A jelenlegi módosítás egy paragrafust érint, nevezetesen a korábban testület 
által létrehozott 2 vezet�i szint visszavonását. Az új javaslat szerint a hivatalt a jegyz� vezeti, 
nincs egyéb vezet�i szint. Az Adó- és Pénzügyi Osztály vezet�i státusz megsz�nik, mert el�re 
láthatólag ezt a státuszt nem kívánják betölteni, a másik a gyámhivatal vezet�i státusz. Ennek 
megsz�ntetésével a jelenlegi kolléga vezet�i pótléka sz�nik meg.  
 
Mikesy Tamás: Tájékoztatta a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta 
a módosítását, habár indoklást mellé nem kapott, csak az el�z� anyagból volt kiolvasható, 
hogy a jegyz� asszony javaslata volt a gyámhivatal vonatkozásában a költségcsökkentésre a 
vezet� megbízás lehetséges visszavonása.  
Az Adó- és Pénzügyi Osztály vezet�i státusz jelenleg nem sz�nt meg, csak éppen gyesen van 
a vezet�. Tehát amennyiben a testület ezt megsz�ntetni, akkor magát a státuszt sz�nteti meg.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ebben a rendelet módosításban nem a vezet� státuszról van szó, 
hanem magáról a bérr�l van szó. Ett�l még a gyámhivatal vezet� és a pénzügyi vezet� marad, 
csak a besorolása változik. Az Adó- és Pénzügyi Osztály vezet�i státusz marad, de amikor 
visszajön a gyesr�l, akkor normál besorolással kell �t visszavenni, nem a korábbi szintnek 
megfelel�en. 
Elmondta, hogy alapvet�en ez számára egy kényszer lépés volt, nem ért egyet vele, azért tudja 
csak elfogadni, mert az önkormányzat anyagi helyzete most ilyen rossz. Ez a módosítás a 
testület hatásköre. Elmondta, hogy ezek az emberek – személyt�l függetlenül – olyan 
min�ség� szakmai munkát végeznek, amely bizonyos esetben igenis megérdemel megfelel� 
bérezést, ha van rá lehet�ség. A megfelel�en képzett munkaer� megéri az anyagi ráfordítást, 
mert amennyiben ezek az emberek hosszútávon nem találják meg a számításukat itt, akkor  
megtalálják máshol. Kéri, amennyiben az anyagi helyzet javul, akkor fontolják majd meg ezt 
a döntést újra.  
 
Kiss Károly: A struktúra átalakítás 2008-2009-re datálható, és mivel ezt a testület adta, így el 
is vonhatja és véleménye szerint ha az anyagi helyzet majd megengedi, akkor ismét 
visszaállítható lesz. 
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Zeller Tibor: Azon a véleményen van, hogy a jó munkaer�t valóban jól meg kell fizetni, de 
sajnos most meg kell érteni, hogy az anyagi lehet�ségek ezt nem engedik meg. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a rendelet módosítással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az 1/2011 (II.08.) számú, a 19/2006. 
(XII.1.)  „A Képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról” c. 
rendelet módosítást egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 
 

4. npr: 2011. évi költségvetés 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a hivatal olyan költségvetést próbált összehozni, melynek 
során el�ször számba vették, hogy melyek azok kiadások, melyek a m�ködéshez feltétlenül 
szükségesek. Alapvet�en sajnos látszik, hogy a bevételek nem fedezik teljes egészében a 
kiadásokat, a különbözetet nem az eddig szokásos hitel felvétellel kívánják kitölteni, hanem 
ingatlan értékesítéssel. Kérte a testületet a tárgyalás során az együttm�ködésre, az általános 
vitát a kiadások részletes átbeszélésével kezdenék, akinek kérdése, javaslata van közben 
megteheti, minden módosításról egyszer� többséggel határozatot fognak hozni. 
 
Mikesy Tamás: A költségvetés tárgyalását bizottsági ülés nem el�zte meg, ezért nem ért 
egyet azzal, hogy most rögtön szavazzanak módosításokról, mert így nem lehet átlátni a 
költségvetést. Tehát kéri, hogy általános vitát folytassanak, de döntést ne hozzanak ma. 
 
Abonyi Géza: Igaz, hogy bizottsági ülés nem volt, de számtalan lehet�ség volt az el�zetes 
munkálatokban való részvételre. Kérte, aki Mikesy Tamás ügyrendi javaslatával egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
15/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért Mikesy Tamás képvisel� 
azon ügyrendi javaslatával, mely szerint a 2011. évi költségvetés tárgyalását általános 
vitával kezdjék meg, a mai ülésen döntést ne hozzon a testület. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy egyrészt hiányolja, hogy el�zetesen nem volt bizottsági 
tárgyalása a költségvetésnek, másrészt még nem igazán látja át az egész költségvetést. 
Számára nem különülnek el a fejlesztési kiadások a m�ködési kiadásoktól. A tartozást nem 
látja elkülönítve. Sok esetben nem tisztázott a tervezett számok háttere, mint például az 



7 
 

iskolabusz esetében. A fizetések tekintetében az arányosításnak van fontos szerepe, ez 
értelmezhet� intézményen belül és között is.  
A korábban, testület által megfogalmazott 10%-os elvonás nem minden esetben valósult meg, 
vannak olyan intézmények, ahol igen, de van olyan is, ahol növekedés mutatható ki. Számára 
a mozi bezárása elfogadhatatlan, hiszen ezzel összesen 1 millió forintot tudnak megspórolni. 
Ugyanakkor a VSE támogatása 1 millió forintra rúg, ahol összesen 4 igazolt feln�tt játékosa 
van, itt is jó lenne tudni, hogy hány látogatja van a meccseknek? Itt megint egy aránytévesztés 
történt. A támogatások tekintetében megint számos aránytalanság történt, mint például az 
ifjúsági alap és a nyugdíjak klub támogatása esetében. Véleménye szerint az ingatlan eladásra 
nem lehet költségvetést építeni, itt meg kell nézni részletesen, hogy melyek azok az 
ingatlanok, amelyek értékesíthet�k. 
Javasolja, hogy a képvisel�i tiszteletdíjakat szüntessék meg a 2011-es évben, amennyiben ezt 
jogszabály nem engedi, akkor egy jelképes 1 forintot állapítsanak meg.  
 
Abonyi Géza: Minden intézményvezet�vel leült a hivatal már január elejét�l, erre minden 
képvisel�nek lehet�sége volt eljönni, ellentétben a korábbi gyakorlattal, ahol ezek az 
egyeztetések csak az adott intézményvezet� és a polgármester között történtek. Néhány 
képvisel� élt is ezzel a lehet�séggel. Bármikor be lehet jönni a hivatalba és bármilyen 
információt megad a hivatal a képvisel�k felkészüléséhez, ezért kéri, hogy a jöv�ben ezzel a 
lehet�séggel éljenek is, ha nem értenek valamit és ne a képvisel�-testületi ülésen jöjjenek el� 
ilyen jelleg� kérdések. Az ingatlan eladás valóban egy rossz megoldás, de úgy gondolja, hogy 
ett�l csak rosszabb megoldások léteznek, mint a hitelfelvétel, abból már van elég és nem is 
akar többet felvenni. A képvisel�i tiszteletdíj egy személyes döntés kérdése, arról bárki akkor 
mondd le, amikor akar, nem gondolja, hogy err�l együttesen kellene a testületnek döntenie. 
 
Bálint Zsolt: Az egyeztetésen � csak véletlenül vett részt, mert éppen akkor nem dolgozott, 
és akkor nem is kapott írásos anyagot el�zetesen. Bizottsági ülés viszont azóta sem volt a 
költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a kit�zött 10%-os csökkentés nem minden esetben valósult 
meg, viszont megjegyezte, hogy a hivatalnál 15 millió forinttal kevesebb a bér jelleg� kiadás, 
mint korábban. A költségvetés el�készítésér�l 3 alkalommal beszéltek, ezen � is részt vett, 
mert korábban a Pénzügyi Bizottság elnöke volt. A Mikesy Tamás által említett részleteket 
pedig meg kell tárgyalni konkrétan, amikor éppen azon a soron tartanak. Ett�l függetlenül 
még számos tárgyalása lehet a költségvetésnek akár bizottsági, akár testületi ülésen. Az 
ingatlan eladást alapvet�en � sem támogatja, de van, amikor ez a megoldás az egyetlen.  
 
Zeller Tibor: Úgy indultak neki ennek a költségvetés tervezésnek, hogy a m�ködést 
megpróbálják egyensúlyba hozni. Az ingatlaneladás szükségessége a hitelek törlesztésnek 
köszönhet�. A hiányt csak költségcsökkentéssel lehet eléri, és err�l  képvisel�knek kell 
dönteni. F�nyíró elv nem hangzott el, az viszont valóban elhangzott, hogy ha általánosságban 
10%-ot az egész költségvetésb�l meg tudnak takarítani, akkor már elt�nik a hiány. 
 
Mikesy Tamás: Jelezte, hogy amennyiben erre a tárgyalásra is az SZMSZ szabályai 
vonatkoznak, akkor a 2 hozzászólás hamar kimerül, képvisel�nként. 
 
Bártfai István: Ügyrendileg javasolta, hogy most ne alkalmazzák a 2 hozzászólás limitjét. 
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Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki szintén egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
16/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért Bártfai István képvisel� 
azon ügyrendi javaslatával, mely szerint a 2011. évi költségvetési napirend tárgyalása 
során tekintsenek el az SZMSZ 19. §. (4) bekezdését�l, mely a témához való felszólalások  
számát, egy képvisel� esetében 2 alkalomra korlátozza. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy a mai ülésen az intézmények költségvetését beszéljék át. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal és javasolta, hogy az iskolával kezdjék a tárgyalást. 
 
Iskola költségvetése 
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy az iskola novemberben elkezdte a költségvetése 
összeállítását. Minden olyan dolgot szerepeltettek, ami hiányzik az iskolából, a bérek 
tekintetében nem volt jelent�s változás. A kiadások tervezését az iskola január 4-re 
elkészítette, majd ez további csökkentésre került. Amennyiben a kezdeti költségvetésüket 
tekintik alapnak, akkor elmondható, hogy a 10%-os csökkentést az iskola vezetése elvégezte. 
Jelezte, hogy az iskola épületében és a tornacsarnokban, halaszthatatlan munkálatokat kellene 
elvégezni, mert súlyos problémák vannak az épületek állagával. 
 
Mikesy Tamás: Mi az oka annak, hogy a munkába járás 2 millióról 3 millióra emelkedett? A 
caffeteriát mennyivel számolta az iskola? 
 
Bozóki Mariann: Nyugdíjba ment két visegrádi, és több lett a bejáró kolléga. A caffeteriát a 
tavalyi szinten tervezték. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az iskolabusz felügyel� tanár bérét nem az iskolán 
kellene tervezni. 
 
Bozóki Mariann: Azért tervezte az iskola, mert �k tudtak ezzel pontosan kalkulálni, illetve 
ha �k nem tervezték volna, akkor fél�, hogy kimarad, egyébként jónak tartaná, ha ezt valóban 
nem az iskolán kellene tervezni. 
 
Bártfai István: A túlóráknál lát növekedést, nem lehet esetleg ezen csökkenteni? Az utazási 
támogatást is lehetne csökkenteni véleménye szerint, kötelez�-e továbbképzés? A TB járulék 
emelkedett? Az irodaszeren lehet még csökkenteni, valamint a kis érték� tárgyi eszközöknél 
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is. A belföldi kiküldetés is maradhatna a tavalyi szinten. Valamint a bútorzatnál jó lenne 
tudni, hogy mit takar, illetve ennél fontosabbnak tartaná sporteszközök beszerzését. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az iskola vezetésének dolga, hogy a rendelkezésre álló 
összegb�l hogyan gazdálkodik. Elmondta, hogy � nem látja az iskolánál a csökkentést, s�t 
10% növekedést mutat a 2011-es tervezés. 
 
Balázs Mária: Az alkalmazottak száma hogyan alakul a tavalyihoz képest? 
 
Pauluszné Tóth Anna: 24,5 ember látja el a 27 álláshelyet, ezért vannak túlórák. 
 
Bozóki Mariann: A többlet részint abból adódik, hogy két gyes-es kolléga 
szabadságmegváltására kellett betervezni plusz pénzt. Csoport bontásra is szükség volt 
németb�l, továbbá még egy étkez� csoportot kellett beiktatni, mert sok az étkez�, ez is 
pluszban jelentkez� költség. Csak olyan órák vannak betervezve, melyek ellátottak.  
 
Kiss Károly: Azt le kell szögezni, hogy jelen pillanatban ez a költségvetés 14 millióval 
többet tartalmaz, mint az elmúlt évben. Az iskola a saját koncepciójához képest csökkentett, 
nem az el�z� évhez képest. Véleménye szerint minden intézménynél lehetne egy bértáblát 
levetítetni név nélkül, hogy ne legyen személyiségi jogi probléma, é akkor nincs olyan kérdés, 
hogy miért annyi az a bizonyos sor. Az intézmény vezet�jének pedig valóban kell egy szabad 
mozgásteret adni, a költségvetésen belül. 
 
Bozóki Mariann: Véleménye szerint nem 14 millió „csak” 10 a különbség. A tavalyi 
költségvetés is nagyon nyomott volt és nem tudja, hogy azt hogyan tudná még csökkenteni. A 
bértáblát a hivatalba leadja az iskola, névvel együtt. Nem elég, ha a jegyz� asszony ellen�rzi, 
hogy valóban a törvénynek megfelel�en van-e tervezve? A bértáblában az osztályok és 
fokozatok pontosan meg vannak nevezve, s�t még a soros el�relépések is, tehát jól 
ellen�rizhet�. 
 
Bálint Zsolt: Gondolja meg a testület, hogy egyáltalán akarja-e, hogy a jöv�ben járjanak-e 
ide gyerekek a visegrádi iskolába. Mert az elvonásnak el�bb-utóbb az lesz a vége, hogy senki 
nem íratja ide a gyermekét. 
 
Abonyi Géza: Lehet, hogy az  iskola nem tudna ett�l kevesebb összegb�l m�ködni, tehát az 
idei évre tervezett 118 millió forint valószín�leg kelleni fog és akkor a komolyabb 
fejlesztésekr�l még nem is beszéltek. A testületnek kell felvállalni, hogy milyen színvonalú 
iskolát akar fenntartani a jöv�ben és ehhez mennyi pénzt tud hozzátenni.  
 
Puluszné Tóth Anna: Visegrád Önkormányzatának nem 118 millióba kerül az iskola, mert 
ebb�l 50-60 millió forint az állami normatíva.  
 
Bozóki Mariann: Véleménye szerint egy város életében az iskola egy stratégiai pont, és 
lehetetlen, hogy ne legyen egy településnek hosszú távon színvonalasan m�köd� intézménye.  
 
Abonyi Géza: Az iskola költségvetését is még egyszer tárgyalni fogja a testület, illetve 
el�zetesen bizottság el�tt is lesz még egy tárgyalás. 
Az óvoda költségvetése következik. 
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Az idei évben az óvodánál b�vítés is lesz, tehát itt most nem egy szokványos évnek néznek 
elébe az óvoda tekintetében. 
 
Óvoda költségvetése 
 
Mikesy Tamás: A pályázati támogatás kötelezi az önkormányzatot a csoportb�vítésre? A 
korábbi kötelezettség megsz�nt, hogy 0. csoportot indítsanak, mert a gyest visszaállították 3 
évre.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya:  Pályázat tartalmában ezt vállalta az önkormányzat és egyébként 
nagy segítséget jelent egy anyának, ha akár már 2 éves kortól be tudja adni a gyermekét az 
óvodába. 
 
Mikesy Tamás: Az a kérdés, hogy minek kell megfelelni jogszabályok és kötelezettségek 
tekintetében, a másik kérdés az, hogy mit szeretne az önkormányzat. Úgy nincs értelme a 
dolognak, hogy nem kötelez�, de minden intézményt azért áldoznak be, hogy az óvoda 
átépüljön.  
 
Bártfai István: Ha meg lehet oldani, akkor az idei évben még ne legyen csoportbontás csak 
2012-t�l. Keressék meg, hogy hogyan lehet minden intézménynél csökkenteni a kiadásokat. 
 
Zeller Tibor: Azt kéri, hogy úgy próbálják megoldani, hogy legyen több gyermek, de ne 
legyen több bérköltség. 
 
Kiss Károly: Amennyiben felvállalja az önkormányzat ezeket a kötelez� feladatokat, akkor 
akár ráfizetéssel is m�ködtetni kell az intézményeket, úgy, hogy a lakosságnak egy megfelel� 
szolgáltatást nyújtson az önkormányzat.  
 
Zeller Tibor: A betervezett plusz költségek félévre vonatkoznak? 
 
Dobó Istváné: Nem, szeptembert�l az év végéig. Az óvoda b�vítésekor fel kell venni még 
egy óvón�t, és egy gondozót, valamint egy dajkát. 4 csoportos óvoda esetén az óvoda vezet� 
sem láthat el óvón�i feladatokat csoportban. 
 
Mikesy Tamás: Tehát idénre 8 millió forint van betervezve plusz költségként, a jöv� éviben 
pedig 27-28 millió forint. Úgy néz ki a dolog, hogy az összes intézmény kárára b�vítenek 
óvodát. 
 
Abonyi Géza: Ez egy örökölt dolog. 
 
Bálint Zsolt: Ez abban az esetben jelentkezik, ha csoportot b�vítenek és felvesznek még 3-4 
embert. 
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy a legels� költségvetésében ezt leírta, hogy hány plusz ember 
kell a b�vítés esetén.  
 
Abonyi Géza: A b�vítés esetén durván számolva 20 millió többletköltséget jelentene az 
óvoda évente. 
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Bálint Zsolt: Véleménye szerint meg kell nézni pontosan az óvoda pályázatot, hogy valóban 
kell-e vállalni a b�vítést. 
 
Mikesy Tamás: Az óvodánál van olyan, hogy ruházati költségtérítés, az iskolánál ilyen nem 
volt, ennek mi az oka? 
 
Ostermann Béláné: Mert ezt törvény írja el�, egyébként az iskolánál is van ilyen bizonyos 
munkakörök esetén. 
 
Mikesy Tamás: A járulékok számításának utána kellene nézni, mert idén a kevesebb  
bruttónak 1 millióval több a járuléka, mint tavaly. 
 
Abonyi Géza: A bizottsági ülésen ezt is folytatni fogják. A véd�n� költségvetése következik. 
 
Véd�n� költségvetés  
 
Balogh Zoltáné: Elmondta, hogy a költségvetés terezésekor a dologi kiadásokra tesz csak 
javaslatot. 
 
Bálint Zsolt: Az iskola egészségügynél miét lett 206 ezer a tervezett költség? A ruhapénz 60-
ról 120 ezer lett, ennek mi az oka? 
 
Ostermann Béláné: Tavaly nem kapták meg azt a pénzt, ezét most a duplája lett tervezve, és 
ugyanez a helyzet a ruhapénznél is.  
 
Bálint Zsolt: A rezsi költségek megosztását kifogásolja az orvosi rendel� helyiségeiben. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ennek elosztását úgy tartja célszer�nek, ahogyan a 
légköbméter kiadja, és nem úgy, hogy ki mennyit tartózkodik a rendel�ben. 
 
Mikesy Tamás: A tavalyi évr�l elmaradt kifizetéseket külön kellene szedni, mert így nem a 
valós képet mutatja a költségvetés. 
 
Ostermann Béláné: Pótolni fogjuk. 
 
Konyha költségvetése 
 
Abonyi Géza: A konyha költségvetése következik. Idén nyugdíjba megy a konyha egy 
dolgozója, kötelez�-e felvenni helyette valakit? 
 
Muckstadt Enik�: Sajnos igen, mivel szakács megy el és nem konyhalány és mindenképpen 
kell 2 szakács.  
 
Mikesy Tamás: Elfogadhatónak látja a költségvetést, bár csökkentést itt sem lát igazából.  
Jelezte, hogy az ÁFA kérdését tisztázni kellene, mert azon a soron van némi bizonytalanság. 
 
Ostermann Béláné: Tisztázni fogják, utána számolnak. 
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Bálint Zsolt: A ki nem fizetett számlákról nem látja a tervezést. A gázszámláknál nem 
tisztázott, hogy melyik intézményhez tartozik. 
 
Abonyi Géza: Amit szét lehet szét fognak bontani a rezsiköltségeknél. 
 
VKG csoport költségvetése 
 
Bálint Zsolt: A buszvezet� benne van-e ebben a költségvetésben? 
 
Abonyi Géza: Az igazgatáson van tervezve. 
 
Mikesy Tamás: Az intézményeknél mindenhol megpróbálják a beruházásokat, fejlesztéseket 
lecsökkenteni, ezzel az a problémája, hogy mégiscsak eszközölni kellene a karbantartást. 
Miért nem jelentkezik a VKG költségvetésében valamifajta plusz költség, hogy legalább 
szinten tartsák a dolgokat. Elmondta, hogy ezen a szakfeladaton több pontban is 
problémásnak látja a betervezett számokat. 
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy az volt a kiinduló elv, hogy most csökkenteni kell a 
költségeket, ennyi pénzb�l kell gazdálkodni, � most ezt kénytelen volt tudomásul venni, hogy 
ezt kell valahogyan beosztani.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Bagi-Schneider féle út tervezésre nem volt szó az 1 millió 
forint betervezésér�l.  
 
Bártfai István: A félbe maradt dolgokat, mint például kátyúzás és hasonló dolgok, azokat 
mindenképen be kellene tervezni a VKG-ra. 
 
Abonyi Géza: Valóban azon lesznek, hogy, amit lehet azt  VKG fogja megcsinálni, aminek 
anyag költsége természetesen lesz, amire véleménye szerint inkább egy tartalék alapot kellene 
betervezni. 
 
Schüszterl Károly: Az árvízvédelemben használatos gépek felújítására kellene 100 ezer 
forint egy külön sorra. 
 
Abonyi Géza: Rendben, ezzel egyetért. Javasolta, hogy a maradék két tételt az igazgatást és a 
m�vel�dési házat bizottsági ülésen tárgyalják meg. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy akkor is  ha az bizottsági ülés lesz, akkor is hívják meg a 
televíziót. 
 
Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
 
Abonyi Géza: A tervezett számok a kisebbségi önkormányzat által tervezett kiadásokat 
jelentik. 
 
Scheiliné Herendi Ida: Igyekeztek a tavalyihoz képest csökkenteni a kiadásokat. Ha ez alá 
mennek, akkor megkérd�jelezik a m�ködés és programot sem tudnak összeállítani. 
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Abonyi Géza: A közel 1,5 millióról 800 ezer forintra történ� csökkentés kemény visszalépés. 
Ehhez jön még hozzá a cca. 200 ezer forint  állami támogatás, tehát 1 millióból gazdálkodhat 
a kisebbség jöv�re. 
 
Mikesy Tamás: Az ÁFA soron van némi ellentmondás a tavalyihoz képest, ennek utána kell 
nézni. 
 
Abonyi Géza: A bizottsági ülésre ezt is újra beviszik, addigra ezeket a kérdéseket tisztázni 
fogják. 
 

- Zeller Tibor képvisel� távozott az ülésteremb�l -  
 

5. npr: Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az el�zetese költségvetés tervezés során merült fel, hogy emeljék 
fel a térítési díjakat, ennek megfelel�en az élelmezésvezet� el is készítette az új kalkulációt. 
Amennyiben elfogadja a testület, akkor március 1-t�l lépne hatályba. Nagyjából infláció 
követ� az emelés és ez indokolt is a nyersanyag árak emelkedése miatt.  
 
Bálint Zsolt: Az óvodások esetében 12%-os emelés jön ki és véleménye szerint nem ez volt 
megbeszélve, 10%-ról volt szó. 
 
Muckstadtné András Enik�: Elmondta, hogy a nyersanyag normával tud csak dolgozni, 
nem tudja az egésznek a 10%-át venni. 
 
Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
rendelet módosítását elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az 2/2011 (II.08.) számú, a 2/2005. 
(II.8.)  „A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról” c. rendelet 
módosítást egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

6. npr: Patak fogadó telek eladás ügye 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Mivel a téma már sokszor volt bizottság el�tt, úgy gondolja, hogy az 
el�terjesztett határozati javaslatról tudna most dönteni a testület. Mivel ezzel kapcsolatban 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
17/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felajánlja Pálfy Márton vállalkozó 
részére a Visegrád 839 hrsz.-ú ingatlant megvásárlásra 30 millió forint vételáron. 
 

Határid�: ülést követ�en 
Felel�s: polgármester 

 
7. npr: Könyvvizsgálói megbízás 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: A hirdetményt olvashatja a testület, a tervek szerint a honlapon, a Danubia Tv 
képújságán, valamint Visegrádi Hírekben jelenne meg a felhívás. 
 
Bálint Zsolt: Belevenné, hogy legalább 3 bejegyzett könyvvizsgáló legyen a cégbe, 30 millió 
forintot meghaladó árbevétele legyen legalább, 30 millió forintos felel�sség biztosítást 
vállaljon, 5 éves költségvetési szakmai tapasztalata legyen, valamint audit gyakorlata legyen. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Véleménye szerint ez nagymértékben besz�kíti  a felhívást és úgy 
gondolja, ez úgy néz ki, mintha egy bizonyos cégre írnák ki a pályázatot. Ha ezt kikötik, 
akkor fél�, hogy nem tudnak majd választani. 
 
Bálint Zsolt: � csak azt szeretné, hogy ne olyan könyvvizsgáló legyen, amilyen idáig volt, 
mert � soha nem ért rá, mikor kellett volna. 
 
Kiss Károly: Ez most olyan lenne, mintha egy valakit akarnánk megbízni, ezért alapvet�en 
rossznak tartja ezt a javaslatot. 
 
E�ryné dr  Mezei Orsolya: Kérte, hogy a dátumokat konkretizálják. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a Bálint Zsolt javaslatain végig kellene azért menni. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint, amit a Bálint Zsolt javasolt, az csak komollyá tenné a 
pályáztatást.  
 
Abonyi Géza: Egyetértett azzal a javaslattal, hogy egyenként szavazzanak Bálint Zsolt 
képvisel� javaslatairól. Kérte, aki egyetért azzal, hogy minimum három f� legyen a 
könyvvizsgáló cégben, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 1 
ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
18/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet Bálint Zsolt képvisel� 
azon javaslatával, mely szerint a könyvvizsgálatra kiírandó pályázatban kikötésként 
szerepeljen, hogy a pályázóak minimum 3 f�vel kell rendelkeznie. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Legalább 30 millió forintos felel�sségbiztosítást vállaljon a pályázó. Kérte, aki 
ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
19/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet Bálint Zsolt képvisel� 
azon javaslatával, mely szerint a könyvvizsgálatra kiírandó pályázatban kikötésként 
szerepeljen, hogy a pályázóak 30 millió forintos felel�sség biztosítást kell vállalnia. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ebb�l már látszik, hogy ki lesz itt a könyvvizsgáló, ezért a 
többi javaslatát visszavonja. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: El kellene dönteni a bírálati szempontot. Javasolja, hogy az 
összességében legel�nyösebb ajánlatot tartalmazza.  
 
Abonyi Géza: Aki amellett szavaz, hogy a legalacsonyabb összeg� ellenszolgáltatás legyen a 
bírálati szempont, az jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
20/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet azzal, hogy a 
könyvvizsgálatra kiírandó pályázatban a bírálati szempont a legalacsonyabb összeg� 
ellenszolgáltatás legyen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Mikesy Tamás: Az alkalmasság megítélésénél a szakmai gyakorlatot mindenképpen 
belevenné. Igaz, hogy a 3 év benne van, de � az 5 évet javasolja. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel a javaslattal egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
21/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyet ért azzal, hogy a 
könyvvizsgálatra kiírandó pályázatban a pályázati feltételek között 5 év önkormányzati 
gyakorlat szerepeljen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Javasolta, hogy a beadási határid� március 10. legyen, az 
elbírálás március 22. és közben természetesen van id� a bontásra, március 17-én. 
Összefoglalta az elhangzott  és elfogadott módosításokat. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodással nélkül a következ� határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
22/2011. (II.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az elhangzott és elfogadott 
módosításokkal együtt elfogadja a könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírandó 
hirdetményt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
8. npr: Egyebek 

 
Abonyi Géza: A t�zoltóállomás kialakítása témában természetesen felkeresi az 
idegenforgalmi szerepl�ket a finanszírozási lehet�ségek tekintetében. 
 
Kiss Károly: Az érintettek bevonásával ismét egy egyeztetés összehívását javasolja a Bagi-
Schneider ügyben. 
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Iskolabusz kérdése 
 
Bálint Zsolt: A busz üzemeltetését konkrétan át kell tárgyalni, mert sok olyan tétel van 
ebben, ami nem egyértelm�. Kéri, hogy a szakmai irányító is ott legyen és ne a buszsof�r 
állítson össze err�l anyagot, mert � az alkalmazott. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ezt bizottsági ülésen kellene els� körben megtárgyalni és 
csak utána hozná a testület elé szabályzattal együtt. 
 
Castrum per 
 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet, hogy els� fokon az önkormányzat pert nyert a 
Castrum Kft-vel szemben, a vízkészlet járulék tárgyában. 
 
Termálvíz értékesítési ajánlat 
 
Bártfai István: A termálvíz ajánlatban sajnálatos, hogy az önkormányzat elvesztette az 
ajánlást. Véleménye szerint még megérné az is, hogy 81 forintra menjenek le, 1 évre. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, szerette volna az önkormányzat érdekeit maximálisan képviselni 
ebben az ügyben, amennyiben az önkormányzat megajánl 100 Ft-ot, akkor a Castrum 
valószín�leg 90-et fog. Erre egyébként vissza lehet majd térni, de ez az 1 éves periódus már 
foglalt. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza         E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester         jegyz� 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. február 24-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 

 
 
 
 
 
1. T�zoltó�rs kialakítása Tahitótfaluban 
2. Danubia Televízió támogatása 
3. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 2010. évi 

tevékenységér�l 
4. Folyószámla hitelkeret szerz�dés meghosszabbítása 
5. El�vásárlási jogról való lemondás Visegrád 037/1 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 
6. Egyebek 

 
 



2 
 

 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. február 24-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
Meghívottak:  

     Jámbor Ferenc t�zoltóparancsnok Szentendre 

     Balázs Csilla Danubia TV 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz képest az 
alábbi változtatásokat tette: Az 1., 5., 6., 7., napirendek lekerülnek az ülés napirendjér�l. 
Kérte, aki a napirendet a módosításokkal elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
27/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét a módosításokkal 
együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: T�zoltó�rs kialakítása Tahitótfaluban 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és arra az eredményre jutott, hogy 15 és 17 
millió forint között tudná vállalni ezt a feladatot, az ismertetett hitelkonstrukcióval. 
 
Mikesy Tamás: Mi az oka annak, hogy a szállodák nem szállnak be? 
 
Abonyi Géza: Részletesen csak a Silvanus szállodával beszélt err�l, Lantos Árpád azt 
mondta, hogy 1-2 t�zoltóautó Tahitótfaluból nem elég, hogy megoldjanak egy nagyobb 
szálloda tüzet, tehát Szentendrér�l úgyis ki kell jönnie segítségnek. Itt egy visegrádi állomás 
létrehozása volna kívánatos, azt szívesen támogatná. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint jó lenne csatlakozni, csak kevesebb összeggel, mint amit 
várnak Visegrádtól.  
 
Zeller Tibor: A tájékoztatás szerint egy ment�állomás is telepítésre kerülne oda, ezért ennek 
is nagy jelent�sége van. Idegenforgalmi területen sokszor kell ilyen jelleg� segítség.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint annak idején álom volt, hogy Visegrádon t�zoltó állomás 
épül, ezért csatlakozni kellene ehhez a kezdeményezéshez.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint helytálló, hogy támogassák a t�zoltó�rs létrehozását, de 
csökkentett összeggel. Lakosságarányosan kellene kiszámítani egy százalék-arányt, amit kb. 
20%-al megfejelnének, tekintettel a kockázati tényez�kre Visegrádon.  
 
Bártfai István: Mivel Visegrád van a legtávolabb, ezért itt a legkedvez�tlenebb a 
hatékonyság, így a város vállal több kockázatot, ezért csak csökkentett támogatással tudja 
támogatni. 
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Kiss Károly: A lakosság arányos kiszámításra már sajnos nincs id�. � 17 milliót javasol. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint Visegrád kényszer helyzet elé lett állítva, mert azt mondták, 
hogy vagy 20 millió, vagy nem épül meg Visegrád miatt. 
 
Zeller Tibor: Azt tudni kell, hogy a számok egy kockázati elemzési rendszer alapján lettek 
kiszámítva, így szubjektivitás nincs a számokban, de igazságtalannak tartja. Ezért 20%-al 
kevesebb összeget tartanának csak elfogadhatónak. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy bízik abban, hogy van még alternatíva akkor is, ha Visegrád 
nem adja meg a 20 millió forintot, talán meg lehetne keresni még Szentendrét is. Több 
javaslat is elhangzott, 15, 16 és 17 millióról.  
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy a 17 millióról szavazzon el�ször a testület. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Kiss Károly képvisel� javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
28/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete támogatja Kiss Károly ügyrendi 
javaslatát, mely szerint a T�zoltó�rs kialakítása tárgyában a 17 millió forintos 
támogatásról szavazzanak el�ször. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a tahitótfalui t�zoltó�rs kialakítását 17 millió forinttal támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
29/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem támogatja a Tahitótfaluban 
létesítend� t�zoltó�rs kialakításához való hozzájárulást 17 millió forinttal. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a tahitótfalui t�zoltó�rs kialakítását 16 millió forinttal támogatja, ezt 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
30/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 16 millió forinttal támogatja a 
Tahitótfaluban létesítend� t�zoltó�rs kialakítását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a társuláshoz való csatlakozást, az el�terjesztésben szerepl� 
határozati javaslat szerint elfogadja, ezt jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy ennek 
elfogadásához min�sített többségre van szükség. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
31/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a Dunakanyari T�zvédelmi Társulás (DTT) alapításában 
részt vesz alapító tagként, támogatja, hogy Tahitótfalu Önkormányzata gesztorként járjon el, 
és koordinálja a beruházást.  
A társulás tagjai Dunabogdány, Leányfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Tahitótfalu, Visegrád települések önkormányzatai.  
A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat és a Társulási Szerz�dés 
el�készítésére, aláírására.  
Visegrád Város Képvisel�-testülete a pénzügyi fedezetet a 30/2011. (II.24.) számú határozata 
alapján biztosítja. Az Önkormányzatok közösen a DTT koordinálásával a hitel felvételére 
közbeszerzési eljárást folytatnak le.  
A társulás illetve az Önkormányzatok a beruházás költségvetéséb�l a -hitelen túli- szükséges 
önrészt a költségvetésük terhére biztosítják. 
Tahitótfalu Község Képvisel�-testülete a beruházáshoz biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 
képez� tahitótfalui 769, 770, 771 hrsz-ú területet térítésmentesen azzal, hogy a megépítend� 
épület önálló helyrajzi számon kiemeléssel szerepel és a hozzátartozó (építmény alatti) 
földterületre ingyenes, határozatlan id�re szóló földhasználati jog kerül bejegyzésre a társulás 
illetve jogutódja javára, a Földhivatali nyilvántartásban. A földterület tulajdonosa továbbra is 
Tahitótfalu Község Önkormányzata. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonna 
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2. npr: Danubia Televízió támogatása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy idén fizessük ki a tavalyi évr�l 
áthúzódó tatozást, és idén 1 millió 400 ezer forinttal javasolják támogatni a televíziót.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság is tárgyalta az ügyet. A helyi televízió biztosítja a 
nyilvánosság egyik formáját a településen, ezért ez nagyon fontos, továbbá a helyi 
eseményekr�l történ� beszámolás is jelent�s feladat, valamint, a televízió egy olyan munkát is 
végez, nevezetesen az archiválást, amely munkáért máshol nagyon jelent�s összegeket kellene 
kifizetni. A támogatási összeghez arányos a m�sorid�, így a bizottság a 2,8 millió forintos 
támogatást megítélné. 
 
Balázs Csilla: Megemlítette, hogy a tavaly beindították az internetes elérhet�séget is. A 
televízió idén is próbál úgy m�ködni és dolgozni, mint eddig, de egyre nehezebb a 
fennmaradás. 
 
Abonyi Géza: Sajnos ez az év nem az az év, amikor többet tudnánk kifizetni, mint eddig, s�t 
látható, hogy a tavalyi évben sem tudták teljesíteni, azt, ami be volt tervezve a költségvetésbe, 
Ezért úgy gondolja, hogy most a kisebb összeg a reálisabb, és kés�bb a pótköltségvetés során 
lehetséges a támogatást emelni, amennyiben az önkormányzat anyagi helyzet megengedi.  
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával ért egyet, 
mely szerint a 1,4 millió forinttal támogatják a Danubia Televíziót, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
32/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Danubia Televízió m�ködését 
1.400.000,- Ft összeggel támogatja 2011. évben. 

 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
3. npr:  Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 2010. évi 

tevékenységér�l 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A Bizottság 
egyöntet�en foglalt állást amellett, hogy  a megfelel� feltételeket meg kell teremteni, hogy 
ezeket a feladatokat a jöv�ben is hasonló színvonalon lehessen ellátni.  Visegrád rangja 
megköveteli, hogy a város kulturális programjai minél több fajta kulturális igényt elégítsenek 
ki és minél szélesebb réteget szólítsanak meg.  
 
Abonyi Géza: Mi a bizottság véleménye a mozi megsz�ntetésével kapcsolatban. 
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Gróf Péter: Alapvet�en a mozi egyedülállóként m�ködött a környez� települések között. A 
mozi m�ködésének olyan célja is volt, hogy a mozi épületének az állagát megóvják. Úgy 
gondolja, hogy ez hosszú távon jelent majd az önkormányzatnak nagyobb kiadást, ha az 
épületet hagyja tönkre menni. A bizottság véleménye az, hogy a mozit meg kellene tartani. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a jöv�ben el kell gondolkodni az épület kihasználtságáról, 
mert lehetne ott a jöv�ben olyan jelleg� rendezvényeket is tartani, melyek idáig nem voltak. 
 
Bártfai István: Fontosnak tartja a mozi fenntartását, mert nincs a fiataloknak szórakozási 
lehet�sége. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint alapos anyagot kapott a testület, bár csak a tegnapi nap 
folyamán lett kiküldve. Az egyesületek évadzáróját lehetne esetleg a moziban tartani, így nem 
csak az egyik egyesületnek adna teret, hanem a többinek is. El kellene indulni az öntevékeny 
m�vészeti csoportok felkutatásában, ezek id�nkénti megjelenésük biztosításával. 
 
Mikesy Tamás: Az egyesületeket szívesen várja és fogadja a mozi, amennyiben erre igény 
van. Az öntevékeny csoportoknak valóban közösségépít� szerepe van. Visegrádon azért nincs 
még komoly zenekar, mert nincs még olyan régi oktatási háttere a zenének, mint 
Dunabogdányban. Ez id� kérdése, mire utolérik Dunabogdányt. Akinek bármilyen ötlete, 
ambíciója van szervezésre, vagy éppen m�sorra, azt szívesen várja a m�vel�dési házban.  
 
Zeller Tibor: Kérte, hogy a programokra hívják fel jobban és er�szakosabban a figyelmet z 
idegenforgalmi szerepl�k körében.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a m�vel�dési ház beszámolóját 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
33/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 2010. évi beszámolóját. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

4. npr: Folyószámla hitelkeret szerz�dés meghosszabbítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Az önkormányzat 50 millió forintos folyószámla hitelkeret szerz�dése lejár, 
melyet szükséges meghosszabbítani erre az évre is, hiszen tudva lev�, hogy az anyagi helyzet 
idén sem lesz jobb, mint tavaly volt. Mivel hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
34/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 50.000.000,-Ft összeg�  
folyószámlahitel  OTP Bank Nyrt-t�l történ� felvételér�l döntött. 

 
A hitel futamidejét 2011. március 2-t�l  2012. március 1-ig határozza meg. 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül els�sorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre. 
 
 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lév�, a 
1219/12 és 1287/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel és 
járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP 
Bank Nyrt. számára els� helyi keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítsanak.  
A Képvisel�testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük 
korlátlanul rendelkezik. 
 
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés id�tartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamid� éveiben - a felhalmozási és t�ke jelleg� kiadásokat 
megel�z�en - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési el�irányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 
 
5. A Képvisel�testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyz�t, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
hitelszerz�dést és egyidej�leg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerz�dést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében 
a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Határid�: 2011. március 1. 
Felel�s: polgármester 

 
5. npr: El�vásárlási jogról lemondás a Visegrád 037/1 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 
 El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést, illetve a terület elhelyezkedését. Kérte, aki 
támogatja az el�vásárlási jogról való lemondást, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
35/2011. (II.24.) számú  

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete lemond el�vételi jogáról a Visegrád 
külterület 037/1 hrsz. szám szerint nyilvántartott 3. min�ségi osztályú, 5215 m² 
alapterület�, szántó megnevezés� ingatlan vonatkozásában. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
6. npr: Egyebek 

 
Kiss Károly képvisel� bejelentései 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy mérjék fel a patika és a hentes üzlet küls� homlokzatának 
felújítási költségeit. Utána el lehetne dönteni, hogy megtudnák-e csinálni legalább az egyiket 
ebben az évben. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy legalább 5 emberr�l tud, akik várják az évente szokásos 
pályázati kiírást a homlokzat felújításra. Kérdés az, hogy amellett lesz-e pénz erre is. 
 
Kiss Károly: Lakossági bejelentés érkezett, hogy Szentgyörgypusztán a patak partján 
életveszélyes nagy fák vannak. 
 
Széchenyi  utcai híd m�szaki állapota 
 
Mikesy Tamás: a Széchenyi utcai híd nagyon rossz állapotban van, meg kellene nézni 
m�szakilag az állapotát, mert alulról potyog le róla a vakolat. 
 
Föld deponálás 
 
Bálint Zsolt: A föld még mindig nem t�nt el a városközpont területér�l és arról volt szó, hogy 
egy hónap múlva visszaszállítja a tulajdonos.  
 
Abonyi Géza: Négy nappal ezel�tt beszélt a tulajdonossal, de egyenl�re még nem adott 
választ, hogy mikor viszi el a földet. A támfal mögé akarják ezt a földet visszatermelni, de 
eddig az id�járás olyan volt, hogy valószín�leg nem tudták elkezdeni az építkezést. 
 
Bártfai István: Úgy tudja elfogadni, hogy azt a földet, ami ott marad, azt � dolgozza el, ne az 
önkormányzatnak kellejen ezt pénzért elvégeztetni. A sportpályán egyébként igény lenne 
néhány fuvar földre, amennyiben nincs szüksége a tulajdonosnak az összes földre. 
 
Abonyi Géza: Ha arra kerül a sor tárgyalni fog a feltételekr�l a tulajdonossal. 
 
Városközpont pályázat 
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Mikesy Tamás: Kérte, hogy a városközpont pályázatról kapjon egy összefoglaló tájékoztatást 
a testület.  
 
Abonyi Géza: Ennek semmi akadálya, részben ezt célozná a testületi ülések el�tti testületi 
megbeszélés, ott a folyamatban lév� beruházásokról is tájékoztatást ad. 
 
Bártfai István: Az okmányirodában problémás az internet elérhet�ség, ezért kéri, hogy ennek 
nézzenek utána. 
 
Abonyi Géza: Utána fogunk nézni. 
Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester         jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. március 3-án megtartott nyílt ülésér�l  

 
 

 
 
 
 
 

1. Visegrád Városfejleszt� Kft. szerz�dés-tervezetének megtárgyalása 
 
 
 

 



2 
 

 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. március 3-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Miklós Melinda 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bártfai István 
 
Meghívottak:  

     Csathó Pál 
     Tegzes Dániel 
     Dobó Istvánné óvodavezet� 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Az ülésnek 1 napirendi pontja van, a kiküldött 
meghívóban szerepl� napirendi javaslat szerint, kérte, aki ezt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

36/2011. (III. 03.) számú  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Mikesy Tamás: Ügyrendi kérdésként vetette fel, hogy döntés ma ne hozzanak, mert az ülés 
csak tegnap lett összehívva. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az SZMSZ 11. §. (7) bekezdése értelmében. amennyiben a 
testület azonnali döntése szükséges, akkor a rendkívüli ülés összehívása történhet rövid úton 
is. Véleménye szerint, amennyiben ma döntés születik, az nem lesz jogsért�. 
 
Abonyi Géza: Az SZMSZ (6) bekezdése azt is el�írja, hogy a rendkívüli ülést egy naptári 
nappal az ülés el�tt is össze lehet hívni.  
Napirend el�tt felkérte Csathó Pált, hogy tartsa meg el�adását egy olyan fejlesztésr�l, amely 
elképzelhet�, hogy Visegrádon megvalósulhat. Utána a testületnek egy közös véleményt 
kellene kialakítani, hogy Csathó úr annak tükrében tovább tudjon lépni. 
 
Csathó Pál bemutatta prezentációját, egy nemzetközi vásártér lehet�ségér�l Visegrádon, egy 
pavilon épületegyüttes létesítésével. 
 
A Képvisel�-testület megtárgyalja a látottakat és amennyiben erre lehet�séget lát, jelezni 
fogja, ha a részletesebben kidolgozott anyagot is meg szeretné ismerni. 
 

1. npr: Visegrád Városfejleszt� Kft. szerz�dés-tervezetének megtárgyalása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az óvoda dolgát fontosnak tartja, azonban néhány kérdés 
felvet�dik a b�vítéssel kapcsolatban. Mi a véleménye az óvoda vezet�jének a készül� 
tervekr�l? Az el�z� testületi ülésen kiderült, hogy évi 15 millióval kerül többe a fenntartás 
2012-t�l. Felvet�dött az is, hogy havi 30 Ft térítési díjat lehetne elkérni az új csoportban. 
Kérdés az is, hogy hány visegrádi gyermek lenne ebben  csoportban? Véleménye szerint ez 
egy nagyon fontos kérdés, de jelenleg nem tud felel�sen dönteni, mert nincs birtokában a 
megfelel� információ. 
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy a tervezésbe �ket maximálisan bevonták, minden szakmai 
igényt igyekeztek a tervez�k beépíteni. Azt lehet mondani, hogy egy sokkal korszer�bb, 
kényelmesebb óvoda lenne a b�vítéssel, így a körülmények által többet tudnak adni a 
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gyermekeknek. Növekszik a gyermeklétszám, így bizonyos b�vítéseket 1-2 éven belül 
egyébként is el kellene végezni. Elmondta, hogy bérköltségben plusz 7,5 milliót jelentene a 
b�vítés és ehhez jönne még a rezsi költség. 2011-ben a kiscsoport létszáma 24 f� lesz, a mini 
csoportba 22 f�vel lehet számolni. Pénzt a 2 éves gyermekek után lehet kérni, mert a 2,5 
éveseket így is fel kell venni, amennyiben van hely.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint fel kell mérni, hogy hányan vennék igénybe. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint inkább a felújításon kellene elgondolkodni, a nyílászárókat 
és a f�tést korszer�síteni abból a 30 millióból, amit egyébként is felvennék, s�t esetleg a 
szomszédos rend�rségi épületet meg lehetne venni és hosszú távon azzal b�víteni a jelenlegi 
épületet. 
 
Kiss Károly: Támogatja az óvoda b�vítését, hiszen ez kötelez� feladat ellátás, szemben a 
körzetközponti feladatokkal. Tehát ki kell használni ezt a lehet�séget, és azt is bele kell 
kalkulálni, hogy a normatív bevételek is növekedni fognak. 
 
dr Balázs Mária: Az elmúlt bizottsági ülésen felmerült, hogy intézményi társulás kérdését is 
érdemes volna megvizsgálni, mert az emelt normatívával járna. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Igen ez lehetséges, azonban ez a mai döntést nem tudja 
befolyásolni, utána fognak nézni, de tudni kell, hogy ha van is rá hajlandóság valamely másik 
település részér�l, akkor is 1-2 év távlatában lehet ebb�l valami. 
 
Bálint Zsolt: Az óvodavezet� hogy érzi, lehetne abból valamit kihozni, ha a mellette lév� 
rend�rség épületét megvenné az önkormányzat? 
 
Dobó Istvánné: Mindenképpen lehetne a mostaninál jobbat kihozni bel�le. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az intézmények min�sítik a települést, így az érték itt 
marad, amit ebbe beépítenek. El�reláthatólag a normatíva 4 millió körül lenne, így véleménye 
szerit a 10 milliót nem haladná meg kiadás, mert térítést is kérnének a 2 éves gyermekekért. 
Ezen kívül véleménye szerint költségtakarékosságra kell kérni az intézményvezet�t, illetve 
meg lehet határozni az intézményvezet� részére egy összeget, amib�l ki kell hoznia a 
gazdálkodást.  
 
Mikesy Tamás: Az a probléma, hogy nincs reális fenntartási számítás, ezért kérdezi, hogy ez 
elkészül-e, ha igen akkor mikor? 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint annak nincs jelent�sége, hogy tudják-e a várható 
gyermeklétszámot és a normatívát. Jelen számítás szerint az óvoda b�vítésével 7,5 MFt lenne 
a plusz bérköltség és 1,5 MFt lenne a rezsi költség. Tehát ez évi cca. 9 MFt. Tehát ezzel lehet 
kalkulálni jelen pillanatban. 2011-re, 2 hónappal számolva 1,5 MFt lenne a plusz fenntartási 
költség és plusz 1MFt lenne a költöztetéssel járó plusz költség. Tehát ez 2011-re 2,5 MFt 
pluszt jelent. Bevételekkel még nem kalkuláltak. 
 
Mikesy Tamás: Az el�terjesztett költségvetésben nem ezek a számok voltak. 2011-es ¼ évi 
m�ködtetésre 3,5 MFt-ot irányoz el�, ez éves szinten 14 millió lenne.  
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Abonyi Géza: Az évi 9 MFt most lett kiszámolva. Ez lesz beterjesztve a költségvetés 
tárgyalásra. 
 
Visegrád Városfejleszt� Kft. szerz�déseinek tárgyalása - közbeszerzésre megkötend� 
szerz�dés 
 
Abonyi Géza: A VVF Kft tavaly augusztusban alakult, azzal, hogy az óvoda, a városközpont 
pályázattal kapcsolatos munkákat lebonyolítsa. A Kft-vel szerz�dés ez idáig még nem 
született. A Kft. nem profit orientált, kizárólag a költségeket kell az önkormányzatnak 
megtérítenie. Az ügyvezet� igazgató úr beadványa szerint, eddig tavaly év végén 350 ezer 
forint gyorssegélyt  kapott az alapt�kén kívül. ezalatt az id� alatt 2,5 millió forint tartozást 
halmozott fel, ami f�ként munkabér és járulékai, valamint könyvelési költségek. A mai napon 
3 szerz�désr�l szükséges tárgyalni, az egyik az óvodafejlesztéssel, a másik a városközponttal 
kapcsolatos, a harmadik pedig az óvoda közbeszerzésére vonatkozik. A közbeszerzést a jöv� 
héten el kellene indítani, hogy a b�vített óvoda októbert�l m�ködni tudjon. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy � ebben az ügyben nem fog tudni dönteni, tartózkodni fog, mert 
olyan témában nem lehet dönteni, amit most ismert meg. 
 
Tegzes Dániel: A közbeszerzési megbízási szerz�dés pontosan annyi összegr�l szó, ami a 
pályázatban erre tervezve van. A VVF Kft-nek szüksége volna némi anyagi támogatásra, 
annak érdekében, hogy dolgozni tudjanak.  Ezt követ�en részletesen választ adott Mikesy 
Tamás képvisel� el�z�leg írásban eljuttatott kérdésire. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy bizottsági ülésen Máthé Gábortól hangzott el az a vélemény, 
hogy ez a projekt nem áll olyan készültségben, hogy a közbeszerzésen ne érje hátrány az 
önkormányzatot. Azt kell megérteni, hogy az önkormányzat most olyan helyzetben van, hogy 
a beruházásra és az el�készítésre nincs több pénze, annál, mint, ami tervezve van. Ezért 
szeretné, ha garantálva lenne, hogy az óvoda projekt ne kerüljön egy fillérrel sem többe, mint 
a tervezet. 
 
Tegzes Dániel: Elmondta, hogy gyakorlatból tudja, hogy sajnos ne azt a világot éljük, amikor 
100%-os garanciát lehet vállalni. Beruházás tervez�ként tudja azt megtenni, hogy például egy 
közbeszerzési kiírásba épít be olyan garanciákat, ami biztosítja a költségtakarékosságot.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint el kell indítani a közbeszerzést, meg kell tudni, hogy 
mennyibe kerülne a projekt.  
 
Mikesy Tamás: Amit a cég elvégzett idáig munkát, azt ki kell fizetni, ezen természetesen 
nincs vita. A közbeszerzési szerz�déssel kapcsolatban viszont most nem tud dönteni, mert 
még át kell néznie. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy nem lát garanciát arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben valamilyen eljárási hibát vét a közbeszerz�, akkor vállalja érte a szankciót, ha 
megbüntetik az önkormányzatot.  
 
Tegzes Dániel: Megpróbálja elérni a cégnél, hogy építsenek be ilyen jelleg� garanciát. 
Elmondta, hogy jöv� hétre el tudja küldeni a javított szerz�dést, addig a képvisel�k is tudnak 
tájékozódni.  
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Zeller Tibor: Véleménye szerint ki kell írni a közbeszerzést, hogy lehessen tudni, hogy 
mennyiért lehet kivitelezni a beruházást. 
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy a Városfejleszt� Kft. eddig elvégzett munkájáról készítsen egy 
összefoglalást, hogy tételesen mi menyibe került. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy 
visszaadja a pályázatot, melyik az a pillanat, ami még viszonylag „fájdalommentes”? 
 
Tegzes Dániel: Amíg nem hív le pénzösszeget az önkormányzat, addig nem terheli jogilag 
felel�sség a pályázat tekintetében. 2010. évben a bér és a könyvelési költségeken kívül a Kft-
nek egyéb kiadása nem volt.  
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
Abonyi Géza         E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                                                                                                    jegyz� 
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1. Visegrád Városfejleszt� Kft. szerz�dés-tervezetének megtárgyalása 
Megbízási szerz�dés a Fellegvár Óvoda b�vítésére irányuló közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 
Megbízási szerz�dés az „Óvoda pályázat” projektmenedzseri feladatainak 
végrehatására 
Megbízási szerz�dés a „Városközpont pályázat” projektmenedzseri 
feladatainak végrehajtására 
 

2. Költségvetés 2011. 
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átadásának id�pont módosítására vonatkozóan 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. március 8-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
Távol maradt képvisel�: 

Bálint Zsolt 
 
 
Meghívottak:  

     Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 
     Mikesy Tamás m�vel�dési ház vezet� 
     Bozóki Mariann általános iskola igazgatója 
     Dobó Istvánné óvodavezet� 
     Schüszeterl Károly VKG vezet� 
     Balogh Zoltánné véd�n� 
     Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
     Zeller Márton Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy szeretné napirendre venni a Sziget utcai Sziget utcai bérlakások 
átadásának id�pont módosítását.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a napirend felvételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
37/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete napirendre veszi Kiss Károly képvisel� önálló 
indítványát a Sziget utcai Sziget utcai bérlakások átadásának id�pont módosítása 
tárgyában. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

Abonyi Géza: Kérte, aki az így kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
38/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: Visegrád Városfejleszt� Kft. szerz�dés-tervezetének megtárgyalása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Megbízási szerz�dés a Fellegvár Óvoda b�vítésére irányuló közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 
Megbízási szerz�dés az „Óvoda pályázat” projektmenedzseri feladatainak 
végrehatására 
Megbízási szerz�dés a „Városközpont pályázat” projektmenedzseri 
feladatainak végrehajtására 

 
Abonyi Géza: A testület korábbi megbeszélésének és igényének megfelel�en a Kft. 
ügyvezet�je átvezette a kért módosításokat a közbeszerzési szerz�désen. Ennek tükrében kérte 
a napirendhez kapcsolódó hozzászólásokat, kérdéseket. A szerz�dések vonatkozásában egyéb 
változás nem történt, az elmúlt héthez képest. Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az óvoda beruházás lebonyolításával kapcsolatos szerz�dést elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
39/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megbízási szerz�dést köt a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-vel a Közép-Magyarországi Operatív Program „Közoktatási 
Intézmények beruházásainak támogatása” pályázaton nyertes, KMOP. 4.6.1/B-09-2010-
0020 számú projekttel kapcsolatos, a megbízási szerz�désben részletezett 
projektmenedzseri feladatok végrehajtására. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a városközponttal kapcsolatos szerz�dést jóváhagyja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
40/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megbízási szerz�dést köt a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-vel a Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkciób�vít� 
rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés 
Pest megyében projekttel kapcsolatos, a megbízási szerz�désben részletezett 
projektmenedzseri feladatok végrehajtására. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az óvoda közbeszerzési eljárásának lebonyolításával kapcsolatos 
megbízási szerz�dést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
41/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megbízási szerz�dést köt a VANIN 
Vezetési Tanácsadó Kft-vel a Fellegvár Óvoda b�vítésére-korszer�sítésére irányuló 
közbeszerzési eljárás teljes kör� el�készítésére és lefolytatására. 
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A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
2. npr: Költségvetés 2011. 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Igazgatás költségvetése 
 
Abonyi Géza: Kérte a képvisel�ket, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg a 
költségvetési sorokra. 
 
Bártfai István: Feltette kérdéseit az egyes költségvetési sorokkal kapcsolatban. Javaslata az 
id�sek karácsonyára 400 e Ft. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
42/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet az id�sek 
karácsonyára 400 eFt beállításával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Bártfai István: Egyéb üzemeltetési kiadásra 300eFt-ot javasol. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
43/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Igazgatás tábla egyéb üzemeltetési 
sorára 300 eFt-ot állít be. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem ért egyet a jegyz� asszonnyal az igazgatáson a bérek 
tekintetében, véleménye szerint itt csupán összesen 4 millió megtakarítás mutatkozik. A 
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struktúra átszervezést a költségvetés nem tükrözi, pedig err�l korábban az SZMSZ módosítás 
kapcsán szó volt, hogy majd visszatérnek rá. A dologi kiadások alultervezettek, nem fogja 
tudni tartani a hivatal. 
 
Kiss Károly: A m�ködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás táblán javasolja, hogy a 
nyugdíjas klub támogatásából vegyenek le 150 eFt-ot, és ezt az összeget csoportosítsák át a 
társadalmi önszervez�dések támogatására. 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1  tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
44/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a m�ködési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás táblán a Nyugdíjas Klub támogatását 250 eFt-ban határozza meg, a 
társadalmi önszervez�dések támogatását 650 eFt-ban. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Kiss Károly: A VSE sort +500eFt-al javasolja megemelni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 1  tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
45/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a m�ködési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás táblán a Visegrádi Sport Egyesület soron 1500 eFt-ot állít be. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: A testvérvárosi kapcsolatokat 400eFt-al javasolja tervezni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

46/2011. (III.08.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az igazgatás kiadási tábláján a 
testvérvárosi kapcsolatok soron 400 e Ft-ot tervez. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: A V4-es találkozó megemlékezésének megszervezésével kapcsolatos vita 
lezárásaként javasolta, hogy az Igazgatás táblán nyissanak egy külön sort a V4-ek 20 éves 
találkozójára, ahová tervezzenek be egy összeget és a Kulturális Bizottság legyen a felel�se a 
megrendezés megszervezésének, amennyiben ezt városi rendezvénynek képzeli el az 
önkormányzat. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, javasolta a 300 eFt beállítását erre a sorra. Kérte, aki 
ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
47/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az igazgatás kiadási tábláján új 
sorként tervezi a V4-es találkozót 300eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Kiss Károly: Javasolta, hogy a polgár�rséget 300 eFt-al támogassák. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
48/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a m�ködési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás táblán a polgár�rség támogatására 300eFt-ot tervez. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Mikesy Tamás: A pályázati ifjúsági kertre 650eFt-ot javasolt. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal,  4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
49/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a m�ködési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás táblán, a pályázati ifjúsági keretre 650eFt betervezését nem 
támogatja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Bártfai István: Ugyanezen keretre 400 eFt-ot javasol betervezni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
50/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a m�ködési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás táblán, a pályázati ifjúsági keretre 400eFt-ot tervez. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy  Regionális Tv támogatását 2.800.000 Ft-al állítsák be  
költségvetésbe. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

51/2011. (III.08.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet azzal, hogy a m�ködési 
és felhalmozási célú pénzeszköz átadás táblán a Kis Duna Regionális TV 2011. évi 
támogatására 2800 eFt-ot állítsanak be. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy töröljék el  képvisel�i tiszteletdíjakat. 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
52/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet azzal, hogy a 
képvisel�i tiszteletdíjakat töröljék a 2011. évi költségvetésb�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy képvisel�i tiszteletdíj soron az összes képvisel�i tiszteletdíj 
és járulékai kerüljön feltüntetésre. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
53/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért azzal a javaslattal, hogy a 
képvisel�i tiszteletdíjak soron az összes képvisel�i tiszteletdíj összege+járulékai 
szerepeljenek. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy összességében hiányolja a struktúra átalakításokat, ami 
véleménye szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy a jöv�ben növekedést lehessen elérni, mert ha 
mindenhol csak levesznek, akkor az megszorítás és nem költségcsökkentés. Továbbá az 
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elvonások tekintetében sem követték az arányosságot. Jöv�re is csak hitelb�l és ingatlan 
értékesítésb�l tudják finanszírozni a költségeket és ez az építkezés útját nem nyitja meg. 
Véleménye szerint a struktúra átalakításokat most kellene elkezdeni a jöv� érdekében. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy minden intézménynél zárják le úgy a kiadások tárgyalását, 
hogy határozattal szavazzanak annak elfogadásáról. Kérte, aki az igazgatás táblát elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
54/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a 2011. évi 
költségvetés Igazgatás táblájának kiadási oldalát.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Iskola költségvetése 
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy a korábbi táblákhoz képest, jelent�s módosításokat 
eszközöltek néhány soron, ami cca. 4,5 M forint megtakarítást eredményezett a korábbi 
tervezethez képest. A tételeket ismertette a testülettel, melyet el�zetesen egyeztettek 
polgármester úrral.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy � nem szeretné megmondani azt, hogy az iskola 
költségvetéséb�l honnan csökkentsenek le a kiadásokból, mert azt az iskola vezetésének kell 
tudnia szakmai megfontolások alapján, ezért � el tudja fogadni az iskola által beterjesztett 
csökkentett költségvetést.  
 
Kiss Károly: Tehát összességében a m�ködési és eszközfejlesztési kiadásokból jön össze a 
megtakarítás, ami összesen 4,5 millió. Így ezt elfogadásra javasolja. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a bér és járulékaihoz nem nyúltak, csak olyan tételeken 
csökkentettek, amelyek a m�ködést nem veszélyeztetik. Így véleménye szerint az iskola 
költségvetése elfogadható.  
 
Zeller Tibor: Mit�l n�t meg a személyi kiadások sora a tavalyi évhez képest? Amennyiben 
valaki ezt megváltoztatta, akkor adjon hozzá forrást is, amennyiben nem adnak, akkor saját 
forrásból ne kelljen fedezni ezeket a kiadásokat. Valóban itt strukturálisan kell változtatni, 
ahhoz, hogy a jöv�ben finanszírozható legyen az iskola. Jó lenne, ha legalább a tavalyi szintet 
tudnák tartani és nem növelni a kiadásokat.  
 
Kiss Károly: Itt történtek csoportbontások, ami testületi jóváhagyással történt és plusz 
költséget jelent az iskolabusszal kapcsolatos felügyelet is, van betervezve szabadságmegváltás 
és jubileumi jutalom is, ami törvényi kötelezettség. 
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- Dr Balázs Mária képvisel� megérkezett az ülésterembe – 
 

Dr Balázs Mária: Véleménye szerint egy önkormányzatnak nem az iskolán kell elkezdenie a 
spórolást, mert ez stratégiai kérdés egy település életében. Tudomásul kell venni, hogy ahhoz, 
hogy a tanítás színvonalasan m�ködjön, ahhoz képzett tanárokra van szükség, az pedig igenis 
bérköltséggel jár. 
 
Abonyi Géza: Mivel konkrét, számokban kifejezhet� módosító javaslat nem érkezett az 
iskola költségvetésér�l, ezért kérte, aki az iskola 118.500e Ft kiadási költségeit 4.502.000,-  Ft 
csökkentéssel elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazattal nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
55/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az iskola 
2011. évi költségvetési táblájának 118.500e Ft kiadási költségei  4.502.000,-  Ft-al történ� 
csökkentését. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Óvoda költségvetése 
 
Dobó Istvánné: Jelezte, hogy a helyettesítés soron nem került tervezésre semmi, ezért a 
tavalyi évhez hasonlóan 80 eFt-ot ide is be kellene állítani.  
 
Abonyi Géza: Mivel módosító javaslat, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az óvoda 
2011. évi költségvetését 32.270 eFt-al elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
56/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Óvoda  
2011. évi költségvetésének kiadási oldalát 32.270 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Konyha költségvetése 
 
Muckstadt Enik�: Egyenl�re 5%-os emelés van minden élelmiszer termékre, mert az idei 
évre még kötött szerz�dése van az önkormányzatnak. 
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Zeller Tibor: Véleménye szerint, ha tudják tartani ezt a költségvetést az élelmiszerek 
tekintetében, akkor ez a tavalyi évhez képest csökkentést mutat majd, mert idén az élelmiszer 
árak biztosan nagyobb mértékben fognak emelkedni. 
 
Abonyi Géza: Mivel módosító javaslat, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Városi 
Konyha költségvetését 33.762 eFt-al elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
57/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Városi 
Konyha  2011. évi költségvetésének kiadási oldalát 33.762 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Város és Község Gazdálkodás költségvetése 
 
Abonyi Géza: Mivel módosító javaslat, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Város és 
Község Gazdálkodás költségvetését  42.278 eFt-al elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
58/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Város és 
Községgazdálkodás 2011. évi költségvetésének kiadási oldalát 42.278 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Német Kisebbségi Önkormányzat 
 
Abonyi Géza: A kisebbségi önkormányzat költségvetésének elfogadása formális, nekik egy 
külön költségvetésük van, ami 2011. évre 1 millió forint.  
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy a költségvetésükr�l ne is kezdjenek el vitázni, hiszen itt az 
önkormányzat csak az anyagi hozzájárulás mértékér�l dönt, ami 800 eFt-ot jelent, illetve 
tavalyról volt még 200 eFt elmaradás. 
 
Abonyi Géza: Amennyiben a német kisebbségi önkormányzat részére támogatja a testület az 
1 millió forint odaítélését 2011. évre, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
59/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 millió forinttal támogatja a Német 
Kisebbségi Önkormányzatot 2001. évben.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
M�vel�dési Ház költségvetése 
 
Mikesy Tamás: Egyedül a m�vel�dési ház teljesítette a 10%-os csökkentést, úgy gondolja, 
hogy ez eléggé rossz irány, hogy itt statuálták a példát. 
Módosító javaslatként terjeszti el�, hogy  a testület a m�vel�dési ház költségvetését 23.152 
eFt-ban állapítsa meg. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezt a módosítást elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, és 4 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
60/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem fogadja el az a módosító 
indítványt, miszerint a M�vel�dési Ház költségvetését 23.152 eFt-al állatsa be a 2011. évi 
költségvetésbe. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a M�vel�dési Ház költségvetési tervét 22.300 eFt-al elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
61/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a M�vel�dési 
Ház 2011. évi költségvetésének kiadási oldalát 22.300 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
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Felel�s: polgármester 
 
Mozi költségvetése 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a mozi esetében ugyanaz a véleménye, mint a m�vel�dési 
ház esetében. Nem tudja elfogadni azt, hogy a struktúra váltásnak ez az egyetlen módja van, 
hogy bezárják a mozit. 
 
Kiss Károly: Emeljék meg 1 millió forinttal a mozi költségvetését, annak érdekében, hogy a 
mozi szolgáltatás ne sz�njön meg.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem tudja, hogy ez mire lesz elég, mert valószín�leg az árak 
emelkedtek, így nem valószín�, hogy tavalyhoz képest 1 millió forinttal kevesebb összeggel 
ugyanazt a szolgáltatást tudják majd nyújtani. 
 
Bártfai István: Nem szeretné megsz�ntetni a mozit, ezért 3 millió forintos költségvetést 
javasol, így még mindig megtakarítást is eszközöltek. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy 3 millió forint alá semmiképpen nem vihet� a kiadás, ahhoz, 
hogy úgy tudjon m�ködni, mint tavaly. 
 
Abonyi Géza: Az épület kihasználása tekintetében kellene el�relépni, változást kell 
eszközölni, de ezzel együtt javasolja a 3 millió forintos összeget. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem igazán lát megoldást a kihasználás növekedésére 
vonatkozóan, mert behatárolt az épület felhasználásának módja. A jegybevételeken lehet 
emelni, ez indokolt is, kb. 25%-os emelést tart elfogadhatónak.  
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a Mozi költségvetését 3 millió 
forinttal elfogadja a 2011. évre, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
62/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mozi 2011. 
évi költségvetésének kiadási oldalát 3000 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Véd�n�i szolgálat költségvetése 
 
Abonyi Géza: Mivel módosító javaslat, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a véd�n�i 
szolgálta költségvetését 6.417 eFt-al elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
63/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Véd�n�i 
szolgálat 2011. évi költségvetésének kiadási oldalát 6.417 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
Abonyi Géza: A segélyezés kérdésköre maradt még hátra. Tehát a rendszeres és eseti 
pénzbeli ellátás kiadásait kell még meghatározni. A táblázatban látható, hogy részletesen ez 
mit takar, milyen területek segélyezését érinti.  
 
Dr Balázs Mária: Jelezte, hogy a közgyógyellátás tekintetében a tavalyi szintet, az 1 millió 
forintot tartani kellene, mert ez sok esetben problémát fog okozni a betegek körében.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az átmeneti segély csökkentése 1,5 millióval nem reális. 
 
Dr Balázs Mária: Egyetértett a segélyezés keretének növelésével, ezért 2 millió forint 
beállítását kéri. A jöv�ben a bizottság jobban utána fog nézni a segély jogosultságának.  
 
Abonyi Géza: Elfogadta a javaslatot.  
Mivel további módosító javaslat nem volt, kérte, aki a rendszeres pénzbeli ellátás költségeit 
13.748 eFt-al, az eseti pénzbeli ellátás kiadásait pedig 3.500 eFt-al elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
64/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a rendszeres 
pénzbeli ellátás költségeit 13.748 eFt-al, az eseti pénzbeli ellátás kiadásait pedig 3.500 
eFt-al, a 2011. évre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
Autóbusz költségvetése 
 
Kiss Károly: Rövid magyarázatot adott az autóbusz költségvetésének tervezéséhez.  
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Mikesy Tamás: A tervezéssel nem ért egyet, mert egyszer�bben is ki lehetne ezt számolni. 
Meg kell nézni, hogy mennyi az a költség, amit az iskolabusz ténylegesen iskola m�ködésre 
használ fel. Így számolva a busz 13 millió forintos kiadást jelent, amihez 5100 eFt-os 
normatíva jön. A különbség cca. 8 millió forint veszteség, tehát ezt az összeget kell letornázni 
üzleti tevékenységgel, amit véleménye szerint lehetetlen teljesíteni. Tehát ez a busz reálisan 
6-7-8 millió forint veszteséget termel évente, tehát az a kérdés, hogy ez kell-e a városnak. 
 
Dr Balázs Mária: Véleménye szerint ilyen költségekkel nem lehet fenntartani ezt a buszt. 
 
Abonyi Géza: Sajnos az nem kérdés, hogy ez a busz ráfizetés a városnak Annak idején ez a 
buszvásárlás azért került napirendre, hogy a két szomszédos településr�l kényelmesen 
tudjanak járni a gyerekek, így az iskola hosszú távon fenntartható legyen, meg legyen a 
szükséges létszám. El kell döntenie a testületnek, hogy szükséges-e a fenntartás. A busz 
költségvetése azért készült el, hogy formálisan legyen valami, ami alapján m�ködik, addig is, 
amíg az önkormányzat nem dönti el, hogy mi legyen a busszal. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy már több alkalommal kérte a testület, hogy nézzék meg a 
valós költségeit a busznak, a tavalyi évre vonatkozóan. Véleménye szerint tisztán látszik, 
hogy ennek a busznak nincsen semmi haszna, megtartó ereje pedig nincs. Ezért véleménye 
szerint nem is kellene most költségvetést tervezni rá, döntsenek arról, hogy ezt a múltbeli 
rossz politikai döntést ne folytassa tovább ez a testület. Tehát a busz költségvetése véleménye 
szerint nem reális, ezért � személy szerint ezzel nem tud foglalkozni. 
 
Bártfai István: Túlóradíjakat nem tud értelmezni, hanem a buszsof�r munkaidejét kellene 
másként tervezni. A túlórát és megbízói díjat együtt kellene kezelni és csökkenteni kell a 
költségen, javasolja, hogy ezt 300 eFt-ban határozzák meg. A dologi költségeknél is néhány 
tételt csökkenteni kell. 
 
Zeller Tibor: Javasolta, bízzák meg a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 
kistérséggel a busz visszaadására vonatkozóan, illetve meg kellene nézni, hogy mennyiért 
lehetne eladni a buszt. 
 
Abonyi Géza: A vitát lezárta, kérte, hogy szavazzanak a konkrét módosító javaslatokról. 
Kérte, aki támogatja Bártfai István képvisel� javaslatát a megbízói és napi díj összevonására, 
300 eFt-al, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
65/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Autóbusz táblán a megbízói díj és 
túlóra sorokat összevonja, melyre együttesen 300 eFt-ot tervez a 2011. évi 
költségvetésben. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Abonyi Géza: Kérte, aki az Autóbusz tervezett költségvetését a 450 eFt költséggel 
csökkentve elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
66/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Autóbusz 2011. évi költségvetését, 
a betervezetthez képest 450 eFt-al csökkentve elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Hátra van még a közvilágítás és ingatlankezelés költségeinek elfogadása. 
Mivel ezzel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérte, aki a közvilágítás és 
ingatlankezelés kiadásait az el�terjesztett számokkal elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
67/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a 2011. évi költségvetésben 
a közvilágítás kiadási költségeit 18.750 eFt-al, valamint az Ingatlankezelés költségeit 
1.250 eFt-al. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Bártfai István: Szeretné a Tölgyfa utcát, valamint a Bányapatak utcát megterveztetni. A 
tervezett beruházások kapcsán javasolta, hogy az utca homlokzat pályázatokat 1.500eFt-os 
kerettel tartsák meg és a csatorna bekötési pályázatot is 1.000 eFt-al.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint ezeket a beruházásokat akkor lehet realizálni, ha az ingatlan 
eladások megvalósulnak. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy ezeket a beruházásokat akkor lehet konkrétan 
beállítani a költségvetésbe, ha valóban lesz ingatlaneladás és meg lesz a fedezete.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint az év második felében biztosan kell egy pótköltségvetést 
készíteni, az ingatlaneladások függvényében. De Bártfai képvisel� úr konkrét javaslatairól 
javasolja a szavazást, kérte, aki azzal egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
68/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2011. évre tervezett beruházások 
közé felveszi a homlokzat felújítás pályázatot 1.500 eFt-al, valamint a csatornabekötési 
pályázatot 1.000 eFt-al.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. npr:  Kiss Károly képvisel� önálló indítványa a Sziget utcai bérlakások 
átadásának id�pont módosítására vonatkozóan 

 
Kiss Károly: A beadványt mindenki ismeri, mindenkinek elküldte. Véleménye szerint jobb 
lenne ha kitolnák a lakás bérl�k cseréjét, tekintettel arra, hogy sok az iskolás korú gyermek, 
ezért az � szempontjukból kedvez�bb lenne egy kés�bbi id�pont a kiköltözésre. 
 
E�ryné dr Mezi Orsolya: Az új bérl�knek már kiment egy levél, a testület döntésének 
értelmében, miszerint a lakásokba május 1-t�l beköltözhetnek. 
 
Bártfai István: Kérte, amennyiben már tudható, hogy ki költözik be újonnan a lakásokba, 
akkor a régi lakók értesüljenek róla, hogy ki költözik be helyettük.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Kiss Károly beadványában foglaltakat támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
69/2011. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért Kiss Károly önálló 
képvisel�i javaslatával, az abban foglaltakat elfogadja, a Sziget utcai önkormányzati 
bérlakások bérl�inek kiköltözési id�pontjával kapcsolatosan. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester            jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   8/2011. 
Határozatok száma:  70-72/2011. (III.10.) 
Rendelet száma:  3/2011. (III.10.)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. március 10-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 

 
1. Költségvetés 2011. 

 



 
 

 
 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. március 10-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
     E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
 
Meghívottak:  

     Mikesy Tamás m�vel�dési ház vezet� 
     Bozóki Mariann általános iskola igazgatója 
     Dobó Istvánné óvodavezet� 
     Schüszeterl Károly VKG vezet� 
     Balogh Zoltánné véd�n� 
     Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
      
 
 



Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Napirend el�tt: 
 
Bozóki Mariann iskolaigazgató beszámolt arról, hogy az elmúlt héten részt vett egy 
iskolatársulásokról szóló konferencián. 
 
A pilismaróti önkormányzat megkeresésére vonatkozóan a visegrádi testület egyöntet�en 
amellett foglalt állást, hogy információ és id� hiányában nem kíván állást foglalni az új 
társulásban való részvétel tárgyában, kérik a döntés elhalasztását. 
 
Abonyi Géza: A mai ülés napirendje a 2011. évi költségvetés. Kérte, aki a napirendet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
70/2011. (III.10.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Balázs Mária képvisel� megérkezett az ülésterembe – 

 
1. npr: 2011. évi költségvetés 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Képvisel�i kérdésekre jegyz� asszony és a pénzügyi el�adó kollégák pontos tájékoztatást 
adtak a bevételi táblán lév� számokkal kapcsolatban. 
 
Bálint Zsolt: A következ� években hogyan tudják majd fenntartani a költségvetést, ha mindig 
ingatlan eladásból kívánják biztosítani a fedezetet? 
 
Abonyi Géza: A város bevételei fedezik a m�ködést, ez abban az esetben igaz, ha nem  
mínusz 100-150 millióval indul az év. Amennyiben sikerül lefaragni ezt az „örökséget”, akkor 
a képz�d� plusz bevételekb�l ingatlant is lehet majd vásárolni vagy bármi másba  be lehet 
fektetni.  
 
Mikesy Tamás: Ezzel nem ért egyet, mert fejlesztésre akkor sem jutna, ha nem lenne az 
önkormányzat mínuszban. Tehát a költségvetés lefelé mutat, mert maximum csak a szinten 
tartásra elég.  
 
Bálint Zsolt: A hitelek törlesztése a költségvetés 5%-át teszi ki, tehát nem kell azt mondani, 
hogy ez olyan nagyon sok. 



 
Kiss Károly: Véleménye szerint a bevételi oldalban van még tartalék, ilyen lehet például a 
kistérségt�l bejöv� normatíva, továbbá az idegenforgalmi adó idén is túlteljesített. Az ingatlan 
eladás úgy gondolja ebben az évben tényleg napirendre kell, hogy kerüljön. Ezeken kívül jó 
volna, ha legalább a patika, vagy a húsbolt épületének küld� tatarozása elkezd�dhetne, ha 
másként nem, legalább tervezés szintjén idén. Összességében ahhoz, hogy m�ködni tudjon a 
város, elfogadásra javasolja a költségvetést. 
 
Zeller Tibor: A tervezés során rengeteget beszéltek a költségvetésr�l, a kit�zött cél, vagyis a 
kiadások lefaragása nem teljes egészében sikerült, ehhez képest nem kell csodálkozni azon, 
hogy az ingatlan eladás bevételeit kellett megemelni. Ez a szoros költségvetés csak úgy 
engedhet meg bármiféle beruházást, ha a bevételeket valamilyen módon növelni tudják. Az 
idegenforgalmi bevételeket a meglév� infrastruktúrával már nem lehet növelni, ezért kell 
küzdeni azért, hogy olyan beruházások történjenek, amely serkentheti az idegenforgalmat. A 
struktúra váltást megpróbálták elérni az intézményeknél, de igen nagy ellenállásba ütköztek, 
tehát ez valóban nem sikerült teljes egészében, de véleménye szerint néhány költség 
lefaragásával elértek némi csökkentést.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy véleménye szerint a költségvetés tervezete köszön� 
viszonyban sincs a koncepcióval, amiben akkor egyetértett az egész képvisel� testület. 
 
Bártfai István: Ebben az évben el tudja fogadni az ingatlan értékesítést, bár sajnálja, hogy a 
költségvetés nem tartalmaz olyan beruházást, ami a bevételt tudná növelni. A jöv�ben a hitel 
felvételt és az ingatlan eladást le kell szorítani, más bevételi forrásokra kell építeni, mert nem 
lesz fenntartható a költségvetés. 
 
Balázs Mária: Véleménye szerint a turisták akkor jönnének ide, illetve akkor maradnak itt 
Visegrádon, ha programok lennének Visegrádon, számára nem a városháza beruházás jelenti a 
garanciát az idegenforgalmi bevételek növelésére. 
 
Bálint Zsolt: A jöv� évi költségvetésben 350 millió forintos hiteltörlesztés várható, tehát nem 
tudja elképzelni, hogy jöv�re mib�l fognak megindulni a beruházások. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a bevételi tábla vitáját zárják le, kérte, aki a 2011. évi 
költségvetés bevételi tábláját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
71/2011. (III.10.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2011. évi költségvetés bevételi 
tábláját 885.350 eFt-al elfogadja.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 



 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a költségvetés végszavazása név szerint történjen, kérte, aki 
ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
72/2011. (III.10.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2011. évi költségvetésr�l név 
szerinti szavazást tart. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette a név szerinti szavazás menetét. Ezt követ�en ABC 
sorrendben szólította a képvisel�ket. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a 2011. évi költségvetést elfogadja, ezt jelezze! 
 
A név szerinti szavazás eredménye: 
 
Abonyi Géza:    Igen 
Dr Balázs Mária Anna:  Igen 
Bálint Zsolt:   Nem 
Bártfai István:   Igen 
Kiss Károly:    Igen 
Mikesy Tamás  Nem 
Zeller Tibor:    Igen 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 3/2011. (III. 10.) számú, az 
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésér�l szóló rendeletet 5 igen szavazattal, 
2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester              jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   9/2011. 
Határozatok száma:  73-83/2011. (III.24.) 
Rendelet száma:   4/2011. (III.24.)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. március 24-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 

1. Alpolgármester választás 
 

2. Könyvvizsgáló pályázat elbírálása 
 

3. SZMSZ módosítás 
 

4. Civil szervezetek beszámolója a 2010. évi támogatás felhasználásáról 
 

5. Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 
 

6. Tájékozató a folyamatban lév� EU-s pályázatokról 
 

7. Kéménysepr�-ipari közszolgáltatások ellátása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. március 24-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
 
Meghívottak:  

   dr Danka Ferenc Pest Megyei Kormányhivatal 
Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 
Máthé Gábor VIP Bizottság küls�s tagja 
Schandl Jánosné Árvízvédelmi beruházás projektmenedzsere 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, melyhez egy 
kiegészítést tett, a kéménysepr�-ipari közszolgáltatás ellátása tárgyában. Elmondta, hogy a 
pótnapirendhez az el�terjesztést a hétf�i nap folyamán kapták meg képvisel�k, e-mailben. 
Kérte, aki a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

73/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Felel�s: polgármester 

Határid�: azonnal 
 
dr Balázs Mária Anna és Zeller Tibor képvisel�k, megérkezetek az ülésterembe, így a 
Képvisel�-testület teljes létszámmal, 7 f�vel jelen van. 
 

1. npr: Alpolgármester választás 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Köszöntötte dr Danka Ferencet a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellen�rzési F�osztály vezet�jét. Ismertette a Kormányhivatal által írt levelet. Megkérte a 
f�osztályvezet� urat, hogy ismertesse a Kormányhivatal álláspontját. 
 
dr Danka Ferenc: Köszöntötte a Képvisel�-testületet. Elmondta, hogy az alpolgármester 
választás jelent�s esemény a Képvisel�-testület m�ködése során és törvényességi ellen�rzési 
gyakorlatuk során igen ritka, hogy a Kormányhivatalnak kell összehívni a Képvisel�-testület 
ülését. Ismertette az alpolgármester választásra vonatkozó jogszabályi hátteret. Felhívta a 
figyelmet, hogy a min�sített többséghez 4 igen szavazatra van szükség.  Kérte, hogy a 
mulasztásos törvénysértést sz�ntessék meg, oly módon hogy a mai napon jogszabályi 
el�írásoknak megfelel� módon válasszanak alpolgármestert, tagjaik közül.  
 
Bálint Zsolt: Mi a  következménye, ha most sem tudnak választani alpolgármestert? 
 
dr Danka Ferenc: A törvényességi ellen�rzést végz� szakma álláspontja szerint 
alpolgármestert választani kötelez�, azonban emiatt a Képvisel�-testület feloszlatására nem 
kerülhet sor. 
 
Abonyi Géza: Kiss Károly képvisel�t jelölte alpolgármesternek. 
 
Bálint Zsolt: Milyen juttatással jár majd? 
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Abonyi Géza: Képvisel� úr arról nyilatkozott el�zetesen, hogy nem kíván tiszteletdíjat 
felvenni, csak a munkával járó költségeket kívánja majd elszámolni. 
 
Ezt követ�en 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság alakult dr Balázs Mária Anna, Bártfai István, 
valamint Zeller Tibor képvisel�k részvételével. 
A szavazás lebonyolítását követ�en dr Balázs Mária Anna a Szavazatszámláló Bizottság 
elnöke ismertette a szavazás eredményét: (A szavazás jegyz�könyvét lásd mellékletben!) 
 
Az érvényesen leadott szavazatok száma: 7  
Az igen szavazatok száma: 4 
A nem szavazatok száma: 3 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
74/2011. (III.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Kiss Károly alpolgármester-jelöltet 
választotta meg alpolgármesternek. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Abonyi Géza: Jelezte, hogy a polgármesteri tisztséggel kapcsolatos szükséges tisztázandó 
kérdésekre, mint például költségtérítés a következ� ülésen kerül sor. 
 

2. npr: Könyvvizsgálói pályázat elbírálása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy az egy lényeges dolog a felel�sségbiztosítás, ami 2 
pályázati anyagban található meg. Ez a Triász Auditnál és az IKSZ 98 Kft.-nél volt meg. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a Low on Conto Zrt.-nél is volt felel�sségbiztosítás. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy számára Pasarét Auditor Kft. volt a legszimpatikusabb a 
benyújtott pályázata alapján. 
 
Kiss Károly: Schmidt Gézát javasolja. 
 
Bálint Zsolt: Ezzel az a problémája, hogy azt nem írta a pályázatában, hogy mit is fog 
csinálni. Nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb. 
 
Abonyi Géza: Valóban, �k csak az Auditálást végzik ezért a pénzért Szobon, ahol utánuk 
érdekl�dött a jegyz� asszonynál. 
 
Bálint Zsolt: Mennyi id�re kellene megkötni a szerz�dést? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az volna a praktikus, hogy el�ször csak erre az évre, mert 
amennyiben nincs elégedettség, úgy könnyebb a szerz�dést felbontani. 
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Mikesy Tamás: Több szempontból vizsgálva, úgy gondolja, hogy a Low on Conto Zrt. lenne 
a legmegfelel�bb, �k vállalnak egyedül 50 milliós biztosítást.  
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy nézzenek utána ennek a cégnek egy-két önkormányzatnál és 
csak utána döntsenek. 
 
Kiss Károly: Támogatja Bálint Zsolt javaslatát. 
 
Abonyi Géza: Javasolta még a Pasarét Auditor Kft.-t is egy kicsit jobban megnézni, kérni 
t�lük referencia anyagot. Így a jöv� héten a Pénzügyi Bizottság megtudja tárgyalni 
részletesebben, utána pedig akár egy rendkívüli testületi ülés keretében tudnak dönteni.  
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

75/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a könyvvizsgálói pályázatra 
beérkezett anyagok alapján a Law on Conto Könyvvizsgáló Zrt-t valamint a Pasarét 
Auditor Kft-t kívánja megkeresni referencia anyag bekérésével. Majd ezt követ�en a 
Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság el�zetes véleménye 
birtokában a következ� testületi ülésen dönt a nyertes pályázatról. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. npr: SZMSZ módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Tájékoztatta a Képvisel�-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az 
SZMSZ módosítását, a beterjesztett rendelet-tervezet tulajdonképpen a bizottság javaslatait 
tartalmazza, néhány kivétellel, ezek a következ�k: a 6. §. (6) bekezdése, a 44. §.-ban történt 
változtatás, valamint a hivatal szervezeti átalakítására vonatkozó paragrafus, mely most került 
kiosztásra. Elmondta, hogy a 6. §. (6) bekezdését nem támogatja, a 44. §. módosításával egyet 
tud érteni, a szervezeti átalakítás pedig részletesebb átbeszélést igényel, tehát err�l most nem 
javasolja a döntést. 
Tehát a Bizottság e három pont kivételével javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy nézzék át a rendeletet err�l és ahol módosítás van, ott 
szavazzanak róla. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint viszont csak a kérdéses változtatásokról kellene szavazni.  
 
Ezt követ�en a testület pontonként végig tárgyalta a változtatásokat. 
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Abonyi Géza:  A 6. §. (5) bekezdésér�l javasolta, hogy szavazzon a testület, amennyiben 
egyetért az el�terjesztett módosítással! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
76/2011. (III.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az SZMSZ 6. 
§. (5) bekezdésében, a rendelet-tervezetben átvezetett módosításokat. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: A vita során arra mutatkozott konszenzus, hogy a 6. §. (6) bekezdése kerüljön 
törlésre, ami az el�vásárlási jogról való döntésre vonatkozik. Kérte, aki egyetért azzal, hogy 
ez a bekezdés törlésre kerüljön, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
77/2011. (III.24.) számú 

HATÁROZATA 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az SZMSZ 6. §. (6) bekezdését törli a 
rendelet-tervezetb�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy  a 11. §. (4) bekezdésének c) pontjánál a kisebbségi 
önkormányzat elnökét minden esetben meg kell hívni a testület ülésére, tehát nem sz�kíthet� 
le azzal, hogy véleményezési jogkörbe tartozó ügy tárgyalásakor. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezen pont módosításával ennek tükrében egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

78/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az SZMSZ 11. §. (4) bekezdés c) 
pontjában a „véleményezési jogkörbe tartozó ügy tárgyalásakor” szövegrészt törli a 
rendelet-tervezetb�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: A 34. §. (8) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosulna: „A 
polgármester és a bizottságok küls� szakért� megbízására tehetnek javaslatot, melynek 
elfogadásáról a testület dönt”. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

79/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az SZMSZ 34. §. (8) bekezdését  az 
alábbiak szerint módosítja: „A polgármester és a bizottságok küls� szakért� 
megbízására tehetnek javaslatot, melynek elfogadásáról a testület dönt”. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: A hivatal szervezeti felépítését áttekintve módosításra volt szükség, ezért 
készült el újonnan az, amit most kaptak meg a képvisel�k.  
 
Bálint Zsolt: Az új szervezeti felépítés azt tükrözi, hogy egy fél státusz növelés történt, mert 
a szociális ebédkihordó státusza az eddigi félr�l kib�vítésre került egy egészre. 
 
Mikesy Tamás: A státusznak költségvetési vonzata van, ezért véleménye szerint az SZMSZ-
ben is e szerint szabályozzák a munkahelyek számát. Tehát egy státusz egy bért jelentsen, azt 
elláthatja akár több ember is, de csak azért az egy bérért.  
Javasolta, hogy az SZMSZ módosítást most úgy fogadják el, hogy a 40. §. (6) bekezdését  a 
következ� ülésre dolgozza ki a hivatal és ezt majd akkor fogadják el. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Mikesy Tamás javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

80/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja Mikesy 
Tamás képvisel� azon javaslatát, mely szerint az SZMSZ módosítását úgy fogadja most 
el a Képvisel�-testület, hogy a 40. §. (6) bekezdését változatlanul hagyja, annak 
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módosítását a soron következ� ülésen tárgyalja meg és fogadja el, külön kidolgozott 
rendelet-módosítás el�terjesztését követ�en. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Fentiek tükrében kérte, aki az SZMSZ módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosításhoz min�sített többség szükséges! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 
4/2011. (III.24.) számú a Képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról 
szóló rendeletet elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

4. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2010. évi támogatás finanszírozásáról 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás a Közm�vel�dési Bizottság elnöke 

 
Mikesy Tamás: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat, kérte a testületet a határozati 
javaslat jóváhagyására. 
 
Abonyi Géza: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

81/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Kulturális Oktatási, Sport- és 
Ügyrendi Bizottság javaslatára elfogadja a ifjúsági alapra valamint a civil szervezetek 
részére kiírt pályázatokra beérkezett elszámolásokat a 2010. évr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
5. npr: Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás a Közm�vel�dési Bizottság elnöke 

 
Mikesy Tamás: A támogatási igényeket február 28-ig kellett benyújtani, a testületnek 
március 31-ig kell döntést hozni az új támogatási rend szerint. A Turistaszövetség Zsitvay 
Osztályának anyaga nem érkezett be a Polgármesteri Hivatalba, azt csak számára adták le. A 
Visegrádi Szövetség pedig kés�bb adta le pályázatát, e-mailen, ezért a Bizottság amellett 
foglalt állást, hogy ezt a pályázatot ne vegyék figyelembe. Amennyiben ezt befogadná a 
Bizottság, akkor az összes többi egyesület is kérhetné, hogy az övét is utólag fogadják be.  A 
bizottság javaslata a következ�: 
Együtt Kulturális Egyesület 120.000,- Ft 
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 60.000.- Ft 
Soproni Sándor Egyesület 160.000,- Ft 
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Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület  270.000.- Ft 
Magyar Turista Egyesület Visegrádi Asztala Zsitvay Osztálya 40.000,- Ft, ezt el kell dönteni, 
hogy elfogadja-e a testület, mivel �k csak személy szerint neki adták le pályázatukat, a 
hivatalba nem. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy �ket kizárja, akkor az � 40 ezer 
forintjukat osszák szét 10 ezer forintjával a többi pályázók között. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint konzekvensen kell ezeket a dolgokat kezelni, betartva a 
határid�ket, de véleménye szerint figyelembe kellene venni azt is, hogy az el�z� évr�l ki adta 
le id�ben az elszámolását. A megmaradó pénzb�l pedig második körben kellene egy  
pályázatot kiírni.  
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy adják oda a Soproni Sándor egyesületnek a 160.000 Ft-ot és 
hagyják figyelmen kívül a Visegrádi Szövetség kérését. Tehát a bizottság által javasolt 
összegeket fogadják el.   
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az ügyiratba nem található a Zsitvay Osztály 
pályázata, tehát �k nem adták le a Polgármesteri Hivatalba. A jöv�ben ezt kiküszöbölend� 
bele kellene írni a felhívásba, hogy postai úton küldjék be a pályázatokat. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy akkor a nekik szánt 40 ezer forintot még osszák szét a többi 
négy pályázó között 10 ezer forintonként. 
 
Abonyi Géza: Ismertette a bizottság javaslatát a módosítással együtt, kérte, aki a 
támogatással ily módon egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
82/2011. (III.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Kulturális, Oktatási, Sport- és 
Ügyrendi Bizottság javaslatára jóváhagyólag elfogadja a Civil szervezetek támogatását a 
2011. évre, az alábbiak szerint: 
Együtt Kulturális Egyesület 130.000,- Ft 
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 70.000.- Ft 
Soproni Sándor Egyesület 170.000,- Ft 
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület  280.000.- Ft 
A támogatás fedezetét a 2011. évi költségvetés tartalmazza. 
 
Határid�:   I. félévi átutalásra 2011. április 30. 
                        II. félévi átutalásra 2011. szeptember 15. 
Felel�s:   polgármester 
 
Iskola fenntartói társulás lehetséges b�vítése 
 
Bozóki Mariann iskolaigazgató tájékoztatást adott arról, hogy két héttel ezel�tt részt vett 
Dömösön egy testületi üléssel egybekötött közmeghallgatáson, ahol az iskola fenntartói 
társulásról volt szó. Dömös leszavazta azt a kezdeményezést, hogy megszakítsák a 
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kapcsolatot Visegráddal és ugyanakkor nem nyújtott segít� kezet Pilismarótnak sem. 
Véleménye szerint felvet�dik a kérdés, hogy Visegrád felajánlja-e együttm�ködését 
Pilismarótnak vagy sem. Pozitívum az lenne, hogy ha a társulás nem bomlik fel, akkor azok a 
normatívák, melyek idáig is megvoltak, azok megmaradnak, ez 4,8 MFt-ot jelent. El�nyt 
jelentene továbbá, hogy az iskolabuszra további 4 MFt-os normatívát lehetne leigényelni, 
azokra a gyerekekre, akik Pilismarótról járnának. A m�vészeti oktatás terén is más 
finanszírozási lehet�ségek lennének. Hátrány az lenne, hogy a visegrádi intézménybe több 
munka lesz, gazdasági ügyek terén is, mert nagyon pontos, precíz pénzügyi elszámolásokat 
kell készíteni.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy támogatja a Pilismaróti Önkormányzat megkeresését ez 
ügyben. 
 
Kiss Károly: � is egyetért a kezdeményezéssel. 
 
Abonyi Géza: Megköszönte a tájékoztatást, folytatása következik a témának, amikor már 
megismerték Pilismarót álláspontját e kérdésben. 
 

6. npr: Tájékoztató a folyamatban lév� EU-s pályázatokról 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Árvízvédelmi pályázat 
 
Schandl Jánosné adott a képvisel�i kérdésekre választ az Árvízvédelmi pályázat jelenlegi 
állásáról. A második fordulóra történ� beadás van most folyamatban. 
 
Óvoda pályázat 
 
Tegzes Dániel elmondta, hogy az el�zetesen kiküldött anyagban foglaltaktól nincs változás. 
Képvisel�i kérdésnek megfelel�en elmondta, hogy az elmúlt ülésen konkrétan nem hangzott 
el felkérés felé vagy a cég felé, arra vonatkozóan, hogy hatástanulmányt készítsenek. Az 
óvoda kivitelezés ütemterve elvileg tartható, bár hozzátette, hogy a mai napig nincs még 
joger�s építési engedély, ami a közbeszerzési eljárás alapja lenne, ha nem lesz tartható, akkor 
ennek ez lesz az oka. Legkés�bb június 15-én aláírt szerz�déssel kell rendelkezni.  
 
Máthé Gábor elmondta, hogy amennyiben a közbeszerzés minél hamarabb kiírásra kerül, 
akkor vélemény e szerint ez a kivitelezés legkés�bb szeptember els� napjaira elkészül, az 
óvodások számára beköltözhet� lesz. 
 
Mikesy Tamás: Az elkövetkezend� 3 évben az óvoda kihasználtsága egy esetleges újonnan 
beinduló csoporttal hogyan alakul? A tervezett beruházás után az óvoda költségei hogyan 
változnak, mennyivel fogja pluszban terhelni az önkormányzat költségvetését? 
 
Máthé Gábor: Véleménye szerint a fenntartási költségek tekintetében a f�tési költség nem 
fog változni, hiszen az épület sokkal korszer�bb lesz, mint idáig.  
 
Abonyi Géza: Ígéretet tett Mikesy Tamás képvisel�nek, hogy kérdéseire a jöv� hét folyamán 
írásban választ fog kapni.  
 
Városközpont pályázat 
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Mikesy Tamás: Történt-e el�relépés a homlokzat tervezése tekintetében, hiszen korábban 
felvet�dtek olyan felvetések, hogy az épületnek egyrészt energetikai problémái lesznek, 
másrészt a homlokzat széles körben nemtetszést aratott. 
 
Tegzes Dániel: A kiviteli tervekre vonatkozóan még nem történt el�relépés, mert ahhoz 
szükséges a támogatói döntés. Forrás nélkül nem tud áttervezést kérni a tervez�kt�l, mert 
ennek a költségigénye cca. 10MFt.  
 
Máthé Gábor: Az engedélyezési terv gyorsan készült el, mert kellett a pályázat 
benyújtásához. A pályázat elbírálása során kiderült, hogy ezen részben változtatni kell, ennek 
kapcsán a tervez�k kaptak egy megbízást, ami most van folyamatban. De ez még nem a 
végleges, önkormányzat által elfogadott tervdokumentáció. Szépészeti kérdésekr�l még lehet 
vitatkozni, bár a tervpályázat eredményeként kiválasztott tervez�kön ezt nem tudja, hogyan 
lehet számon kérni.  
 
Zeller Tibor: Mivel a tervet országos tekintély� emberek bírálták el, ezét nem gondolja, hogy 
ebbe a testületnek beleszólása lenne, legalábbis nagy mértékben, az eddig jelezett kisebb 
kéréseket teljesítették a tervez�k, a kiviteli terven pedig majd meglátják, hogy mit lehet 
módosítani. 
 
Bálint Zsolt: A területrendezésben történt-e valamilyen el�relépés? 
 
Zeller Tibor: Borosházi Tamás f�építész megbízással intézi ezt az ügyet és amennyire lehet 
megpróbálják gyorsítani az eljárást, illetve telekalakítást kell elvégeztetni 
 

7. npr: Kötelez� kéménysepr�-ipari közszolgáltatás ellátása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat.   
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatásul elmondta, hogy gyakorlatilag a feladatellátást a 
testület visszaadná Pest Megyének, aki a Magyar Kémény Kft-vel áll szerz�désben. Ez most a 
leggyorsabb megoldás, mert a szakhatósági engedélyezések kapcsán már problémák merültek 
fel, mert jelenleg nincs olyan társaság, aki Visegrádon illetékes eljárni. 
 
Abonyi Géza: Mivel további hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

83/2011. (III.24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelez� igénybevételr�l szóló 1995. évi XLII. törvény 2/A. §. (2) bekezdése alapján a 
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kötelez� kéménysepr�-ipari közszolgáltatások ellátásáról nem kíván tovább önállóan 
gondoskodni, ezen feladatot át kívánja adni Pest Megye Önkormányzatának.  
 

Határid�: ülést követ�en azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
8. npr: Egyebek 

 
Abonyi Géza: Képvisel�i kérdésre tájékoztatást adott a Rákóczi utcai Schneider-Bagi 
probléma jelenlegi állásáról, a hatósági kötelezésnek megfelel� vízelvezetésér�l. 
 
Zeller Tibor: Tájékoztatást adott a Tahitótfaluban létesítend� t�zoltó�rs kialakítással 
kapcsolatban. Jelenleg még az anyagi részvállalásról zajlanak tárgyalások a visegrádi 
szállodákkal és Dunabogdány önkormányzatával. Úgy t�nik, hogy a megvalósítási szándék 
nagyon er�s, ezért véleménye szerint ez megvalósításra kerül.  
 
Bálint Zsolt: Mivel az óvoda egy hétig minden nap megy úszni, ezért erre felajánlja egy havi 
a tiszteletdíját, azért, hogy a szül�kt�l ezért ne kelljen plusz költséget kérni.  
Mi az eredménye a kistérségi tárgyalásnak az iskolabusz ügyben? 
Jelezte, hogy a stranddal szembeni parkolóban lév� szemetesek körül mindig nagy 
rendetlenség van, ezért jelezni kellene a terület kezel�jének. 
 
Abonyi Géza: A parkoló a Pilisi Parkerd� tulajdona, aki egy cégnek bérbe adta, feltétlenül 
utána néznek. 
A kistérség nem mutatott túl nagy érdekl�dést az iskolabusz üzemeltetésére. A következ� 
ülésre lehet el�készíteni a döntést, hogy mi legyen a busz további sorsa. El kell dönteni, hogy 
hogyan jár jobban az önkormányzat, illetve, hogy melyik megoldással veszít kevesebbet, ha 
eladja, vagy fenntartja 5 évig. 
Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                                                                                                   jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   10/2011. 
Határozatok száma:  84-102/2011. (IV. 28.) 
Rendeletek száma:  6/2011. (IV.28.) 
    7/2011. (IV.28.)   
     
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. április 28-án megtartott nyílt ülésér�l  

 
1. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
2. Térségi TDM pályázat 
3. Könyvvizsgáló kiválasztása 
4. Beszámoló a Rend�r�rs 2010. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l, 

valamint a Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója a 
településen végzett tevékenységér�l 

5. Rend�r�rs közüzemi számlák rendezése 
6. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 

döntések 
7. Településfejlesztési szerz�dés megkötése 1082/ és 1084 hrsz-ú ingatlannal (volt 

MNB üdül�) kapcsolatban  
8. Patak Fogadó tulajdonosának vételi szándéka 
9. Castrum-Visegrád Kft. vízkészlet hasznosítási és vízdíj tartozása  
10. SZMSZ  módosítása, Polgármesteri Hivatal szervezet felépítése, VKG dolgozók 

béremelése 
11. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
12. Gazdasági program 2010-2014  
13. Házi-és üzemorvos beszámolója 2010. évi munkájáról 
14. Közmeghallgatás el�készítése  
15. Fellegvár Óvoda Alapító Okirat módosítása 
16. A 8/2001. (IX.13.) számú, az állami támogatásból létesül� költségelv� lakások 

bérbeadásáról továbbá a 11/2006 (V.19.) számú, a lakások és helyiségek 
bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l szóló önkormányzati rendeletek 
módosítása 

17. Területtulajdonosi/kezel�i hozzájárulás kérés talajvíz megfigyel� kút létesítéséhez 
18. Aditus Kft-vel kötend� szerz�dés elfogadása (árvízvédelmi pályázatra 

vonatkozóan) 
19. Homlokzat felújítási pályázat kiírása 
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. április 28-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Miklós Melinda 
 
 
 
Meghívottak:  

Kristóf Jánosné Low On Conto Zrt. 
Benzsai Csaba Rend�r�rs parancsnok 
Bátka Szabolcs körzeti megbízott 
dr Balázs Mária háziorvos 
Cseke László Pro Visegrád Kht. ügyvezet�je   
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Az Aditus Kft-vel kötend� szerz�dés az 
árvízvédelmi pályázat II. fordulja vonatkozásában új napirendet javasol felvenni. Tájékoztatta 
a testületet, hogy a pályázat benyújtása érdekében, a szerz�dést tegnapi nap folyamán aláírta, 
ennek utólagos jóváhagyására volna szükség.  

Mikesy Tamás: Bártfai István képvisel� egy kicsit késik, ezért megkérte, hogy tolmácsolja 
kérését, miszerint a homlokzat felújítási pályázat kiírását szeretné napirendre vetetni. 

Abonyi Géza: Kérte, aki a kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
84/2011. (IV.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
1. tsp: Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Kft. 
 
Cseke László: Röviden kiegészítette az írásos beszámolóját. Elmondta, hogy a rendezvény 
el�készületei a megfelel� ütemben haladnak, a pályázatok döntésére még várni kell. Az idei 
évben mindhárom testvérváros képviseltetni fogja magát a rendezvényen. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
85/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2011-es Palotajátékok 
el�készületeir�l szóló beszámolót elfogadja.   
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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2. tsp: Térségi TDM pályázat 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Kft. 

 
Abonyi Géza: A pályázat Váccal, Szentendrével és kés�bb Esztergommal együtt történne. Az 
anyagi hozzájárulás mértéke idén 400 ezer forint. A jöv� évben és azután évi 2-2,5 MFt terhet 
róna a városra, de cserében kb. 25 MFt esik a városra, amelyet a turizmusra lehet fordítani. 
Most a pályázatra történ� jelentkezésr�l lenne szükséges dönteni. 

Cseke László: Ez  pályázat egy dunakanyari marketing lehet�ség, mely vendégeket hoz a 
városba. A pályázathoz mindenképen önkormányzati garanciára van szükség, ezért van az, 
hogy a TDM szervezetek nem pályázhatnak, csak önkormányzatok. 

- Bálint Zsolt képvisel� megérkezett, így a testület 5 f�vel van jelen. 

Zeller Tibor: Véleménye szerint a városnak komoly érdeke, hogy ezen a pályázaton részt 
vegyen. 

Kiss Károly: Támogatja a pályázaton történ� részvételt. 

Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén, kérte, aki határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
86/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1. Váccal, Szentendrével és a kés�bbiekben esetleg csatlakozó Esztergommal 

összefogásban indulni kíván a térségi TDM pályázaton, az Új Széchenyi Terv Közép-
Magyarországi Operatív Program Helyi és térségi turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése cím� pályázati konstrukciójában 
(kódszám: KMOP-3.1.2/C-11). 

2. Elfogadja a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. társasági szerz�dését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartalék alap terhére biztosítja a 
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft-ben történ� üzletrész szerzéshez szükséges 
200.000,- Ft összeget. 

4. Visegrád Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének tartalék alap terhére 
biztosítja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. számára a pályázatírás 
kivitelezéséhez szükséges 200.000,- Ft összeget. 
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5. Visegrád Város Önkormányzata vállalja, hogy a 2012. és 2013. évi költségvetésbe 
betervezi a Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. részére a 15%-os pályázati 
önrész városra es� hányadát, maximum éves szinten 3 millió forintot. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 

 
3. tsp: Könyvvizsgáló kiválasztása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Kristóf Jánosné: Reményeit fejezte ki a jöv�beni jó együttm�ködés vonatkozásában. 
Alapvet�en segíteni kívánják az önkormányzat munkáját a gazdálkodás terén, tehát nem csak 
ellen�rzést folytatnak. A cég 50 MFt-os garanciavállalást tett. Megpróbálnak megfelelni az 
elvárásoknak. 

- Bártfai István megérkezett, így a testület 6 f�vel van jelen. 

Abonyi Géza: A múlt id�szak ellen�rzése és a jelen állapot felmérésére is szükséges lenne, 
tekintettel arra, hogy testületben is váltás volt, valamint a hivatalban pénzügyi vezet� sincs 
jelenleg. 

Kristóf Jánosné: Most a legfontosabb a tavalyi beszámoló auditálása, majd utána 
természetesen elvégeznék az átvilágítást is.  

Bártfai István: Jó lenne, ha az el�z� ciklus utolsó évét át lehetne világítni, hogy kiderüljön 
hol csúszott el a költségvetés közel 50 milli mínusszal. 

A testületben egyetértés mutatkozott, hogy a cég kapjon megbízást a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására, 1+4 évre, amennyiben az elkövetkezend� 1 évben az önkormányzat elégedett lesz a 
munkával. 

Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, azzal a módosítással, hogy 1+4 
évre bízzák meg a Low On Conto Könyvvizsgáló Zrt-t, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
87/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete ezennel megbízza a Law On Conto 
Könyvvizsgáló Zrt.-t az Önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátásával 2011. évre 
vonatkozóan azaz 2012. április 30.-ig az el�terjesztés mellékleteként olvasható szerz�désben 
foglalt feltételekkel. A szerz�dés kölcsönös egyetértéssel meghosszabbítható.  
A könyvvizsgálati szerz�dés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: jegyz� 
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4. tsp: Beszámoló a Rend�r�rs 2010. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l, 
valamint a Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen 
végzett tevékenységér�l 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívottak: Benzsay Csaba �rsparancsnok 
  Bátka Szabolcs kmb 
 

Benzsay Csaba: Röviden kiegészítette az írásos beszámolóját. Tájékoztatta a testületet, hogy 
a rend�r�rs állományában létszámb�vítés várható a nyár folyamán, úgyhogy folyamatos lesz a 
rend�ri jelenlét a városban. 
 

- Dr Balázs Mária képvisel� megérkezett, így a testület 7 f�ve jelen van 
 

Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban a képvisel�k megkapták kérdéseikre a választ, 
több hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
88/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Rend�r�rs 2010. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetér�l szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

5. tsp: Rend�r�rs közüzemi számlák rendezése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Elmondta, hogy rend�rség  és az önkormányzat közötti megállapodás 
megkötésér�l volna szó. Elkészült egy kimutatás az önkormányzat tartozásairól a rend�rség 
felé, és a korábbi polgármester megállapodott velük, hogy 2009-t�l visszamen�leg 2004-ig 
ismeri el a tartozásait az önkormányzat, késedelmi kamatok nélkül, mert nem csupán az 
önkormányzat hibájából történt az elmaradás. A rend�rség ebbe beleegyezett, és azt kérték, 
hogy az összeget lelakhassák, illetve, hogy inflációval ne emelkedjen.  A határid� 2013. 
június 30, amíg lelakhatják ez az összeget. 

Bálint Zsolt: Jelezte, hogy az idei évben ez 600 ezer forintot fog jelenteni, amit a tatalék 
alapból kell lehúzni, mivel a bérleti díj be lett tervezve a költségvetésbe. 

Abonyi Géza: További kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 



7 
 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

89/2011. (IV. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Pest Megyei Rend�r-
f�kapitányság és Visegrád Város Önkormányzata között kötend� megállapodást a Visegrád, 
F� u. 57. szám alatti Rend�r�rs épületének közüzemi díjhátralék rendezésére vonatkozóan, a 
megállapodásban rögzített feltételekkel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határid�: ülést követ�en 
Felel�s: polgármester 

 
6. tsp: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 

döntések 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Ez a szervezet 2004-ben alakult, most merültek fel olyan döntési 
helyzetek, amikor el kellene dönteni, hogy továbbra is benne marad-e az önkormányzat a 
szervezetbe, vagy kiválik, illetve a pályázaton indulni kíván-e? Az el�terjesztés tartalmazza a 
részletes tudnivalókat. A lehetséges döntésekre a hivatal elkészítette a határozati javaslatokat, 
kérte ezek megtárgyalását. 

Bártfai István: Jó lett volna, ha kapnak egy állásfoglalást a lehetséges következményekr�l. 
amennyiben nem éri az önkormányzatot hátrány, akkor � a szervezetben való bennmaradást 
részesítené el�nyben. A jöv�beni hulladék elhelyezés miatt megfontolandó, hogy valahová 
tartozzon az önkormányzat. 

Abonyi Géza: Véleménye szerint is bent kellene maradni, de a pályázaton nem kellene részt 
venni. 

Mikesy Tamás: A pályázaton nem kellene részt venni, viszont a társulásban bennmaradást � 
is javasolja. Azt tartja aggályosnak, hogy ett�l függetlenül, ha veszteség keletkezik a pályázat 
miatt, akkor abból Visegrádnak is részt kell vállalnia.  

E�ryné dr Mezei Orsolya: Igen, valóban az mutatkozik egy köztes megoldásnak, ha 
bennmarad az önkormányzat a társulásban, viszont a pályázaton nem vesz részt. 

Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatok közül a C) 
variánst elfogadj, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
90/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város  Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy határoz, hogy a Duna- Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
elfogadja.  
��������	 ���
�	 ��
��������	 �������������������	 �	 ������������	 ����	 ����
�����	
�������������
����	 �
����!	"#�$	��������	�
������"�%&���	'���(&����)
�	��������	
�������	���)
������	"#�$	������&�������	������������*	��	���''�	)����
���
�	)
���+		

Visegrád Város Önkormányzata nem kíván részt venni a KEOP-1.1.1./09-11 (korábban 
KEOP-2009-1.1.1) konstrukcióban „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Program” címmel benyújtandó pályázaton.   
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 

7. tsp: Településfejlesztési szerz�dés megkötése 1082/ és 1084 hrsz-ú ingatlannal (volt MNB 
üdül�) kapcsolatban  
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Elvi döntésr�l van most szó, a konkrét HÉSZ módosítás még kés�bb esedékes. 
Most az el�terjesztett 40 millió forintos településfejlesztési szerz�désr�l van szó, amely 
tulajdonképpen egy szándéknyilatkozatot jelent arra, hogy ezért cserébe a HÉSZ-t módosítja a 
testület az MNB üdül� területére.  

A Képvisel�-testület több tagja kérte, hogy a döntés el�tt ismerjék meg pontosan, hogy milyen 
változtatásokat szükséges átvezetni a HÉSZ-on. Ennek érdekében rendkívüli ülést hívnak össze 
el�reláthatólag 2 héten belül. 

8. tsp: Patak Fogadó tulajdonosának vételi szándéka 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: A téma már többször volt a testület el�tt, a teljes telek eladásáról lenne szó, 20 
millióért. Ebb�l idén 10 milliót fizetne ki idén, és a többit jöv� év május 31-ig, amennyiben 
erre rábólint a vállalkozó. Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki  

Bártfai István: A szerz�désbe építsenek be egy olyan biztosítékot, hogy amennyiben 
második részt nem fizeti ki, akkor a tulajdonjog vissza száll az önkormányzatra. 

Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki ezzel a javaslattal egyetért, ezt 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
91/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felajánlja megvásárlásra Pálfy Márton 
vállalkozó részére a Visegrád 839 hrsz.-ú ingatlan teljes területét 20 millió forint vételáron. A 
vételár els� felét, azaz 10 millió forintot, a vállalkozó az adás-vételi szerz�dés aláírásakor 
köteles megfizetni az önkormányzat részére. A másik felét, azaz a további 10 millió forintot, 
2012. május 30-ig köteles az önkormányzat részére kifizetni. 
 

Határid�: ülést követ�en 
Felel�s: polgármester 

 
9. tsp: Castrum-Visegrád Kft. vízkészlet hasznosítási és vízdíj tartozása  

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Tudvalev�, hogy a Castrum Visegrád Kft. mióta nem hajlandó fizetni sem 
vízdíjat, se járulékot. Jelenleg a járulékot is az önkormányzat fizeti helyette. Tehát több 
megalapozott indok is van arra, hogy a vízkészlet hasznosítási szerz�dést felbontsa vele az 
önkormányzat. Tavaly novemberben küldött az önkormányzat felszólítást a cégnek, de 
írásban azt nyilatkozta, hogy nem ismerik el a tartozást és nem is hajlandóak kifizetni. Az 
önkormányzat jogi képvisel�je elkészítette a határozati javaslatot, indoklással együtt. A dolog 
jelent�sége abban rejlik, hogy megnyílik az önkormányzat számára a lehet�ség a kút 
hasznosítására.  

Mikesy Tamás: Egyetért szerz�dés felbontásával, de kérdezi, hogy van-e anyagi kockázata a 
szerz�dés felbontásának? 

E�ryné dr Mezei Orsolya: A jogász úr álláspontja szerint nem érheti anyagi kár az 
önkormányzatot. 

Bártfai István: Kérte, hogy nézzenek utána, hogy hogyan lehetne �ket kötelezni arra, hogy a 
strand területét rekultiválják, mert óriási „tájsebet” ütöttek a környezetbe. 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Környezetvédelmi hatóságnak van  hatásköre a tájseb ügyében. 
Fel lehet �ket szólítani. 

Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
92/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

1.) Visegrád Város Önkormányzatának jogait gyakorló Képvisel�-testület  az Önkormányzat 
és a Castrum-Visegrád  Keresked� és Szolgáltató Kft. „f.a” között az önkormányzat 
tulajdonát képez� visegrádi K-7-es hévízkút termálvíz hasznosítása tárgyú, 2002. 
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december 20-án, határozott id�re, azaz 2101. december 31. napjára szóló szerz�dést a 
Kft. súlyos szerz�désszegése miatt, a szerz�dés 12. pontjában biztosított lehet�ségével 
élve   2011. április   30.  napjával,   egyoldalúan felmondja a következ� indoklással: 
2.) Indoklás:  
     2.1. A Felek között létrejött, határozott id�re szóló  szerz�dés alapján az önkormányzat 
tulajdonát képez� K-7-es  kútkateszteri számú 17-73 hévízkút hasznosítása tárgyában az 
önkormányzat engedélyezte a Kft-nek, a mindenkori vízjogi engedély szerint a Visegrádi  
Ásványvíz Kft. által felhasznált vízkontingensen felül kitermelhet� víz  nem élelmiszeripari 
célú felhasználásának és hasznosításának jogát, az önkormányzat részére évente és 
térítésmentesen átadott  50.000 m3 vízmennyiség  kivételével. 
    2.2. A szerz�dés 9. pontja értelmében  egyrészt a Kft. a vízjogi hatóságnak az 
önkormányzat által el�zetesen a megfizetett vízkészlet hasznosítási járulék összegét a 
kibocsátott számlák alapján megtéríti,  a 11. pontja értelmében pedig  a kitermelt víz után az 
önkormányzatnak a kibocsátott számla alapján vízdíjat fizet. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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10. tsp: SZMSZ  módosítása, Polgármesteri Hivatal szervezet felépítése, VKG dolgozók 
béremelése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: A korábbi módosítás során a 40. §. vagyis a szervezet felépítés még nyitott 
kérdés maradt, ezért került ez most ismételten testület elé. 

Mikesy Tamás: A bizottság megtárgyalta. A szervezeti felépítés azt az állapotot takarja, ami 
a választásokkor fennállt, kivéve egy plusz fél státusz növekedés történt a hivatalsegéd 
munkakörben és egy fél státusz mínusz a m�szakon. Korábban arról volt szó, hogy 
létszámleépítés szükséges, ezért nem ért egyet azzal, hogy a hivatalsegéd státusz féllel 
emelkedett. Így a bizottság nem javasolja ennek elfogadását. 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Egy folyamatnak az eredménye volt a változás, amit korábban 
nem követtek nyomon, tehát ez most kerülne helyre. Véleménye szerint nem igaz, hogy nincs 
létszámbeli megtakarítás. A jelenlegi feladatok mellet ennél kevesebb embert nem célszer� 
alkalmazni, mer úgy nem láthatóak el a feladatok. Az önkormányzati reform is esedékes fél 
éven belül, ezért véleménye szerint meg kell vári ennek is az eredményét. A hivatalsegédi fél 
státusz növekedésének részben az az indoka, hogy szükség van egy olyan emberre a 
hivatalban, aki mobilizálható, mert ez sokkal biztonságosabb m�ködést eredményez. Kb. 150 
ezer forint spórolást eredményez egyébként a hivatalsegéd munkája a postázás tekintetében, 
mert a helyi küldeményeket és a Visegrádi Híreket � kézbesíti.   

Mikesy Tamás: A képvisel�-testületnek az elméletet kell megalkotnia a státuszok 
tekintetében, a gyakorlatért a jegyz� felel�s. Elvileg azzal egyetért, hogy legyen a hivatalban 
egy olyan ember, aki ha kell betud segíteni a különböz� területen, de véleménye szerint az 
nem helyes, hogy ez az ember nem köztisztvisel�ként végzi ezt a munkát. 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Véleménye szerint ez egyáltalán nem jogszabály ellenes, hogy a 
hivatalsegéd végez ilyen jelleg� feladatokat, ez más hivataloknál is jellemz�. 

Mikesy Tamás: Véleménye szerint azon is el lehet gondolkodni, hogy ha a hivatalsegédnek 
megnövekedtek a feladatai az elmúlt években, akkor �t is köztisztvisel�i státuszban lehetne 
foglalkoztatni. 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Meg lehet nézni, de ez valószín�leg többlet anyagi terhet róna az 
önkormányzatra. 

Kiss Károly: Véleménye szerint ebb�l az el�terjesztésb�l is kit�nik, és érzékelhet�, hogy a 
hivatalban történt a legnagyobb költségcsökkentés az intézmények  közül ebben az évben. 

Bártfai István: Nem ért egyet azzal, hogy a státuszokban racionalizálás történt, és azzal sem, 
hogy az plusz fél státusz indokolt lenne.  

Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte,a ki a rendelet 
módosítását z el�terjesztés szerint elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül „A Képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról” c 
rendelet módosítását nem fogadta el. 

VKG dolgozók béremelése 
 

Abonyi Géza: Elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy anyagi szempontból ez nem a 
legalkalmasabb pillanat arra, hogy a VKG csoport béremelését napirendre t�zzék, azonban a 
csoport munkája már hosszú évek óta megérdemelné ezt az elismerést. Véleménye szerint az 
idei évben a tartalék alap terhére lehetne ezt a 15%-os béremelést betervezni. A kereten belül 
Schüszterl Károly fogja eldönteni, hogy ki mekkora emelést kap. 

Mikesy Tamás: Az ügyrendi Bizottság megtárgyalta, bár döntést nem hozott, mert nem 
igazán a bizottság hatáskörébe tartozó kérdés, de a bizottság tagjai egyöntet�en támogatták a 
javaslatot.  

Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
93/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a VKG szakfeladaton alkalmazott 7 f� 
munkabér-keretét + 15 %-kal megemeli 2011. május 01.-t�l kezd�d�en, azaz 1.998.352,-- Ft  
bér + munkáltatói járulék összeggel megemeli a 2011. évi kiadási el�irányzatot az 
önkormányzat „Igazgatás” szakfeladat költségvetésében, a tartalék alap terhére. 
 

Határid� : azonnal 
Felel�s : polgármester 

 

11. tsp: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

Kiss Károly: Bejelentette, hogy alpolgármesteri tiszteletdíját a legalacsonyabb összegben 
állapítsa meg a testület, melyet nem kíván felvenni, csak ennek az összegnek a 20%-os 
költségátalányát. Továbbra is csak arra az összegre tart igényt, melyet képvisel�i 
tiszteletdíjként idáig is megkapott. 

Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, bár akkor még nem érkezett mg 
alpolgármester úrtól ez a nyilatkozat, hogy lemond az összegr�l.  

Abonyi Géza: Kérte, ki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

 



13 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
94/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 2011. március 24-t�l az  
alpolgármester költségátalányát tiszteletdíja 20%-ban, azaz 34. 785,- Ft-ban határozza meg. 
 

Határid� : azonnal 
Felel�s : polgármester 

 
12. npr: Gazdasági program 2010-2014  

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy az önkormányzatok jöv�jével kapcsolatos elképzelések 
igen nehéz helyzetet teremtenek és nagy feladat lesz a jöv�ben ezt követni. Ennek ellenére 
helyi szinten meg kell próbálni Visegrád fejlesztését a lehet�ségekhez mérten biztosítani. A 
gazdasági program ezen átfogó célokat tartalmazza, err�l ad áttekintést. Aki gondolja, 
egészítse ki. 

Bártfai István: Összességében jónak tartja, annak megfelel, hogy váza legyen egy jöv�beni 
koncepcióhoz. Örül annak, hogy a fiatalok helyben tartásával foglalkozik a program. 

Zeller Tibor: Véleménye szerint ezt nyugodtan meg lehet szavazni, úgyis az számít, hogy a 
jöv�ben mennyi fog megvalósulni bel�le. 

Kiss Károly: Elfogadásra javasolja a programot, azonban egy közérthet�bb listát kellne 
készíteni, ami konkrétumokat is tartalmaz. 

Bártfai István: Javasolta, hogy a 11-es pontban lév� konkrétumokból kerüljön ki egy lista a 
mellékletbe. 

Zeller Tibor: Kérte a képvisel�ket, hogy írják össze, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének 
és a Városfejlesztési Bizottságnak adják le. 

Abonyi Géza: Elfogadta a javaslatot, mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a gazdasági 
programot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
95/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete, az Önkormányzat 4 éves Gazdasági 
Programját elfogadja. 
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Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
13. npr: Házi-és üzemorvos beszámolója 2010. évi munkájáról 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

Dr Balázs Mária: Az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. 

Kiss Károly: A vérvétel lehet�ségét a gizellatelepi kórházban nem lehetne visszaállítani? 

Dr Balázs Mária: Véleménye szerint újra fel lehetne keresni a kórházat ezzel a kéréssel, mert 
korábban pénzhiányra hivatkozással utasították el a kérést, most viszont tudomása szerint a 
kórház pénzügyileg stabil. 

Abonyi Géza: A sz�r�vizsgálatok nagy tetszést váltottak ki a lakosság körében, lehet ilyet a 
jöv�ben is szervezni? 

Dr Balázs Mária: Elmondta, hogy nagyon örülne, ha a város részér�l is nagyobb támogatást 
kapna ez a dolog, némi anyagi ráfordítást igényel, hiszen a szakorvosok asszisztensekkel 
jönnek, így értelemszer�en a szolgáltatást honorálni kell. 

Mikesy Tamás: A háziorvosi beszámolót elfogadásra javasolja.  

Abonyi Géza: Kérte, aki a háziorvosi beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
96/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Házi- és Gyermekorvos 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

14. tsp: Közmeghallgatás el�készítése  
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

Abonyi Géza: Egy évben egy alaklommal kötelez� közmeghallgatást tartani, melyre az 
el�terjesztés tartalmaz javaslatot. 

Zeller Márton: Kérte, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzattal együtt tartsanak 
közmeghallgatást. 

Abonyi Géza: Véleménye szerint ennek nincs akadálya. Kérte, aki ezzel a kiegészítéssel a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
97/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, valamint a Német Kisebbségi 
Önkormányzat  2011. május 24-én 18 órakor, a Mozi épületében közmeghallgatást tart, az új 
Képvisel�-testület eddig elvégzett tevékenységér�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 

15. tsp: Fellegvár Óvoda Alapító Okirat módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

Abonyi Géza: Az óvoda alapító okiratába néhány olyan dolgot fel kell t�ntetni, ami a 
normatíva igénylés miatt szükséges. 

Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
98/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város  Önkormányzat Képvisel�-testülete a Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását elfogadja. 
 

Határid�: 2011. május 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
16. tsp: A 8/2001. (IX.13.) számú, az állami támogatásból létesül� költségelv� lakások 

bérbeadásáról továbbá a 11/2006 (V.19.) számú, a lakások és helyiségek bérletér�l, 
valamint a lakbérek mértékér�l szóló önkormányzati rendeletek módosítása 

El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az el�terjesztést. 

Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Bártfai István: Javasolta, hogy a jöv� évre vonatkozóan majd módosítsanak a bérleti díjakon. 

Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendeletet elfogadja, ezt 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 8/2001. (IX.13.) számú, az állami támogatásból létesül� 

költségelv� lakások bérbeadásáról szóló rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 

Abonyi Géza: Kérte, aki a 11/2006 (V. 19.) számú rendelet módosítást elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 11/2006 (V.19.) számú, a lakások és helyiségek bérletér�l, 
valamint a lakbérek mértékér�l szóló rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 

17. tsp: Területtulajdonosi/kezel�i hozzájárulás kérés talajvíz megfigyel� kút létesítéséhez 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

Abonyi Géza: Összefoglalta az el�terjesztést, mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
99/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a kérelem alapján hozzájárul, a 
Visegrád 65 hrsz. ingatlanon lév� VK-3 j. furat talajvíz megfigyel� kúttá alakítás vízjogi 
létesítési engedélyéhez szükséges kezel�i hozzájárulás megadásához. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
18. tsp: Aditus Kft-vel kötend� szerz�dés elfogadása (árvízvédelmi pályázatra 

vonatkozóan) 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Az Aditus Kft-vel volt egy szerz�dése az önkormányzatnak, melyet 
felmondtunk, de ennek ellenére az Aditus Kft. tovább vitte az árvízvédelmi pályázatot, mert 
szóbeli megállapodás született, hogy erre vonatkozóan egy másik szerz�dést kötünk. Ez a 
szerz�dés sajnos csak most készült el, el�zetes véleményezést követ�en, azonban a pályázat 
II. fordulójára is a napokban kellett beadni a pályázatot, az aditus viszont csak úgy teljesítette 
a beadást, ha a szerz�dés aláírásra kerül. A szerz�dés 5 MFt+Áfa összegr�l szól, ebb�l most 
kell kifizetni 500 ezer forintot,  a további 4,5 milliót pedig akkor kell kifizetni, ha elnyeri az 
önkormányzat a pályázatot. A határid� szoros betartása miatt aláírta a szerz�dést és csak 
kés�bb tudta meg, hogy ehhez testületi felhatalmazás szükséges.  

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy fenntartásai vannak ezzel a szerz�déssel kapcsolatban.  
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Abonyi Géza: A korábbi szerz�dés alapján 40 millió forintot követelhetne az Aditus az 
önkormányzattól, amit valószín�leg nem fognak követelni és hozzá kell tenni, hogy az 
önkormányzat rossz pozícióba volt a tárgyalás alapján. Kérte, aki a szerz�dést elfogadja, ezt 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 2 
ellenszavazatal és 1 tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
100/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Aditus 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-vel kötend� megbízási szerz�dést, a „Duna-menti árvízvédelmi 
fejlesztések Visegrádon” cím� második fordulós pályázat Megbízott által történ� el�készítése, 
a pályázat elkészítése és benyújtása, valamint a pályázatíráshoz közvetlenül kapcsolódó 
tanácsadói feladatok elvégzése tárgyában, az abban foglalt feltételekkel. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerz�dés aláírására. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

19. tsp: Homlokzat felújítási pályázat kiírása 
El�terjeszt�: Bártfai István képvisel� 
 

Bártfai István: A pályázat ugyan azt az elvet követi, mint az elmúlt években, csak sokkal 
egyszer�sítettebb változatban. Jó lenne, ha minél hamarabb megjelenhetne a felhívás, hogy ne 
csússzanak ki az id�b�l azok, akik szeretnének részt venni rajta. Az építéshatósággal 
egyeztette a rendszert. A szerz�désbe rögzíteni kell a kötelezettségeket, melyek a pályázókra 
vonatkoznak. 

Abonyi Géza: Kérte, aki a pályázat kiírásával egyetért, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
101/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a helyi területi védelm�, valamint a 
városképileg fontos útszakaszok utcai homlokzatának illetve kerítéseinek felújítására 
pályázatot ír ki.  A megpályázható keretösszeget a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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20. tsp: Egyebek 

Képvisel�i tiszteletdíjakról történ� lemondás írásbeli nyilatkozata 

E�ryné dr Mezei Orsolya: A Képvisel�knek kiosztott nyomtatványon kérte a nyilatkozatok 
benyújtását a képvisel�i tiszteletdíjak felhasználására, az arról történ� lemondásra 
vonatkozóan. 

Bártfai István: Kérte, hogy szavazzon arról a testület, hogy a képvisel�i tiszteletdíját, 
melyr�l lemond, a Sziget utcai Ifjúsági ház felújítására fordítsa majd az önkormányzat. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
102/2011. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete – Bártfai István képvisel� nyilatkozata 
alapján – az �t megillet� 2010. október, november, december, valamint a 2011. évi képvisel�i 
tiszteletdíjának összegét a Sziget utcai ifjúsági ház felújítására kívánja fordítani. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás:  

- Bursa Hungarica kifizetések állítólag nem érkeztek meg az illetékesekhez. 
- Étkezési hozzájárulásokat nem minden dolgozó kapta még meg, mi ennek az oka? 
- Széchenyi utcai híd felújítás 
- Hulladékgy�jt� szigetek csúnya képet mutatnak, valamit kellene velük kezdeni 
 

Bártfai István: 

- Castrum által okozott „tájseb” a strand területén, valamint a félbemaradt Hilton 
építkezés – kártalanítás kezdeményezés 

- Visegrádi Hírek költségkeretét meg kellene emelni, hogy 25 oldal legyen a terjedelem 
- Hulladékszállítás rendezése a vállalkozókkal (szerz�dés kötés a vállalkozók és az 

önkormányzat között) 
- Internet kapcsolat kiépítése az okmányirodában 
- Sétány kiépítése a révt�l a sportpálya parkolóig 
- Malomhegy patak vízelvezetésének kitisztítása 
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Kiss Károly:  
 

- Sziget utca F� utca keresztez�désében ismét megsüllyedt egy ponton az út 
 
A képvisel�k a felvetett kérdésekre választ kaptak a polgármester úrtól és jegyz� asszonytól. 

 
Bálint Zsolt: Többen jelezték, hogy jó lenne a hétf�i napon további nyitva tartás a hivatalban.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ennek nincs akadálya, csak találkozzon valóban a lakosság 
igényével, hogy melyik nap legyen, és a plusz órát valamikor vissza is kell adni a 
dolgozóknak. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyebekben több kérdés illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester           jegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. május 12-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� helyett 
   Miklós Melinda jegyz�i titkárságvezet� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
 
Meghívottak:  

Cselovszky Zoltán 
Borosházi Tamás f�építész 
Tegzs Dániel VVF Kft. 
Máthé Gábor Városfejlesztési Bizottság küls�s tagja 
Dobó Istvánné óvodavezet� 
Bozóki Mariann iskola igazgató 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Jelezte, hogy napirend el�tt az iskola igazgatója rövid tájékoztatást ad az iskolatársulás 
lehetséges b�vítésének jelenlegi állásáról. 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy napirendre szeretné venni a Kis Visegrád Találkozó szervezését. 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy egyebekben, a Sziget utcai bérlakásokkal kapcsolatban szeretne 
egy lakossági bejelentést ismertetni, valamint a sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos 
házirendr�l kellene beszélni. 
 

- Bálint Zsolt képvisel� megérkezett, így a testület létszáma 7 f�. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja ezen napirendeket az egyebek napirend keretében tudják 
tárgyalni, illetve a sportpálya témát a következ� ülésre kellene el�terjeszteni, bizottsági 
véleménnyel együtt. 
Kérte, aki a napirend kiegészítést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
103/2011. (V.12.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét kiegészíti Kis Visegrád 
találkozó el�készületei cím� napirendi ponttal. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a napirendet a kiegészítéssel együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
104/2011. (V.12.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Napirend el�tt: 
 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a pilismaróti önkormányzat megkereste 
Visegrádot azzal, hogy betársulna az iskolafenntartói társulásba 4. tagként, úgy, hogy 
Visegrád maradna a gesztor. A társulás b�vítésér�l május 31-ig kell dönteni, minden testület 
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hozzájárulásával. Úgy gondolta, hogy most egy el�zetes tájékoztatás szükséges, és a május 
végi ülésre lehet a témát teljes terjedelmében el�terjeszteni. Felkérte az iskola igazgatóját, 
hogy az el�nyöket és hátrányokat röviden vázolj fel. 
 
Bozóki Mariann: Nem látja a garanciát az átgondolt döntésre, mert rövidnek tatja az id�t. A 
másik probléma, hogy a pilismaróti önkormányzat nemrégen pályázati forrásból felújította az 
iskolaépületét és 5 évre bizonyos garanciákat vállalt, mint fenntartó. Viszont, amennyiben a 
társulás következtében a 4 önkormányzat lesz a fenntartó, akkor ezeket a garanciákat 
Visegrádnak kell biztosítania 5 éven keresztül és jelen pillanatban nem is látjuk, hogy melyek 
ezek a garanciák. Az elvi nyilatkozat még nem érkezett meg Pilismarót részér�l, de úgy 
gondolja, hogy ett�l függetlenül az ügyet el� lehet készíteni a döntésre. Addig természetesen 
fel kellene mérni, hogy gazdaságilag ez hogyan lesz kivitelezhet�, fenntartható, erre kellene 
egy olyan személy vagy csoport, aki ezeket az ügyeket felügyeli. Május 31-ig készen kell 
lennie az alapító okiratnak, a társulási megállapodásnak, melyet mind a 4 önkormányzat 
min�sített többséggel elfogadott. Tehát nagyon alapos munkát kell elkezdeni legkés�bb a jöv� 
héten és rögzíteni kell, hogy milyen feltételekkel vállalja el Visegrád ezt a feladatot. 
Véleménye szerint nagyon meg kell fontolni. Az el�ny az lehet, hogy a dömösi gyerekek 
utáni normatívától nem esne el Visegrád, valamint az iskolabuszt Pilismarót felé  ki lehetne 
használni és kb. 4 millió forinttal lenne több az iskolabusz után járó normatíva, ez el�zetes 
kalkuláció alapján. Továbbá a m�vészeti iskola is jobban kihasználható lenne. Elmondta, 
hogy egy közoktatási szakemberre már felvette a kapcsolatot, aki kész segítséget nyújtani ez 
ügyben. 
 

1. tsp: HÉSZ módosítás (1082/3 és 1084 hrsz-ú ingatlanok, volt MNB üdül�) 
vonatkozásában, településfejlesztési szerz�dés elfogadása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívottak:  Cselovszky Zoltán 
   Borosházi Tamás 
 

Abonyi Géza: A településfejlesztési szerz�dés el�készítése folyamatban van, az el�z� ülésen 
az a kérdés maradt nyitva, hogy pontosan milyen változtatásokat érint a módosítás. 
 
Cselovszky Zoltán: El�zetesen lezajlott egy testületi felhatalmazás alapján a szabályozás 
hatósági egyeztetése. Az egyik célja a változtatásnak az építési hely módosítása, hogy 
belesimuljon a terepbe az épület. Továbbá létrejön egy kis háromszög alakú terület rendezése, 
a nyilvántartás és a valóság összhangba hozása. Tehát most jutott el oda a folyamat, hogy a 
testületnek jóvá kellene majd hagynia a módosítást.  
 
Borosházi Tamás: Elmondta, hogy korábbi egyeztetéseken részletesen bemutatásra kerültek 
a módosítások, és végig ment egy széles kör� hatósági egyeztetésen. Összességében el lehet 
mondani, hogy egy jobb, kedvez�bb, és nem utolsó sorban szigorúbb szabályozás fog 
kialakulni ezen a területen. 
 
Mikesy Tamás: Ez a testület err�l a témáról még tájékoztatást nem kapott, korábban az volt 
az ígéret, hogy konkrét részletes anyagot fog kapni a testület, hogy a döntés el�tt világossá 
váljon, hogy pontosan milyen módosításról van szó. Elvileg tudja támogatni, de gyakorlatilag 
nem látja. 
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Bártfai István: Szeretné látni pontosan a módosításokat, így nem érti, hogy miért ugyanazt az 
el�terjesztést kapta most meg a testület, mint múltkor. Jó lenne látni, hogy 40 millióért mit 
kell adnia az önkormányzatnak. 
 
Cselovszki Zoltán: Elmondta, hogy kb. egy évvel ezel�tt a korábbi testület tagjai is jelen 
voltak azon a prezentáción, ahol a tervez� pontról pontra bemutatta a változtatásokat. Ez most 
már egy leegyeztetett, kifizetett, leszállított anyag. 
 
Borosházi Tamás: Január elején az anyag közszemlére volt téve, az összes tervlappal és 
szöveggel együtt, bárki bármikor megnézhette. 
Szabályozási tervet csak testület módosíthat, tehát ez a téma ezért van most itt. 
 
Bártfai István: A szerz�dést meg kell fogalmazni úgy, hogy mire kapja a pénzt a város, 
tehát, amíg a szerz�dés nem áll pontosan össze, addig nem tudja megszavazni. 
 
Cselovszki Zoltán: Ez településfejlesztésre használható forrás, az önkormányzat arra 
használja, amire akarja, ezt a beruházó nem köti meg.  
 
Abonyi Géza: A vitát lezárta, szavazásra kérte fel a testületet, kérte, aki az el�terjesztett 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellet a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
105/2011. (V. 12.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
módosítja a volt Banküdül� területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatot (továbbiakban 
HÉSZ) 2011. június 30-i hatállyal, oly módon, hogy a jelenleginél szigorúbb építési 
paraméterekkel rendelkez� új övezetet hoz létre, amely egyben lehet�vé teszi a területen a 
turizmus érdekeit szolgáló optimális hasznosítást. A HÉSZ módosítását megel�z�en, 2011. 
május 30-ig a befektet� és az önkormányzat között aláírásra kerül 40 millió forint összeg� 
településfejlesztési együttm�ködési szerz�dés, ennek aláírására a Képvisel�-testület 
felhatalmazza a polgármestert. A befektet� a 40 millió forintot 2011. június 15-ig köteles az 
önkormányzat számlájára átutalni. 
 

Határid�: határozati javaslatban meghatározottak szerint 
Felel�s: polgármester 
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2. tsp: Tájékoztató folyamatban lév� pályázatokról 
 

Árvízvédelmi pályázat 
 
Abonyi Géza: A pályázat 2. fordulójára benyújtásra került az anyag, 60 napon belül várható 
döntés. 

Óvodab�vítési pályázat 
 
Abonyi Géza: Úgy volt, hogy az idei évben elkezd�dik a beruházás, azonban egyenl�re nem 
lett elindítva a közbeszerzés és az ütemezés. A jöv�beni fenntartással kapcsolatban vannak 
dilemmák. Két lehet�ség van, az egyik, hogy megtartják  pályázatot és a jöv� évre halasztják 
a beruházást. A másik megoldás pedig az lehet, hogy ne vegyék igénybe a pályázatot, viszont 
az önrészt, közel 30 millió forintot fordítsák az óvoda korszer�sítésére.  
 
Bálint Zsolt: Miért nem lett beadva a közbeszerzés és most ki kell-e fizetni a cégnek a 800 
ezer forintot? 
 
Abonyi Géza: Szakmai félreértés történt a közbeszerzéssel kapcsolatban, �t korábban arról 
tájékoztatták, hogy a közbeszerzés elindult, majd kés�bb kiderült, hogy mégsem. 
 
Tegzes Dániel: A képvisel�-testület egy szerz�dés elfogadásáról döntött, a közbeszerzési 
kiírásról is a testületnek kell döntenie, ami még nem került a testület asztalára.  
 
Máthé Gábor: Véleménye szerint szükséges lenne idén lebonyolítani a közbeszerzést, mert 
idén még jobb ajánlatokat lehetne kapni rá. 
 
Bártfai István: A testület egyértelm�en amellett foglalt állást korábban, hogy a közbeszerzés 
menjen tovább. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az óvoda pályázat terén az elmúlt egy hónapban nem 
történt semmi, nem kapott olyan anyagot a testület, ami alapján döntést lehetne most hozni. 
 
Zeller Tibor: Átgondolták, megfontolták ezt a kérdést, és mivel a közbeszerzés eredménye 
már kés�n lett volna meg, ezért átütemezték az óvoda pályázatot jöv�re. Ez éppen a képvisel� 
testület kérésének megfelel�en történt.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint ezt a pályázatot el is lehetne engedni, mert nagyok leszek 
a fenntartási költségek. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint mivel nem muszáj mindenképpen dönteni, ezért nem kell 
most kimondani, hogy visszaadják a pályázatot vagy nem.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a b�vítést meg kell csinálni a jöv� évben, a közbeszerzést 
pedig még idén el kell indítani.  
 
Abonyi Géza: Megfelel� id�ben el� lesz készítve ez az anyag és be lesz terjesztve a testület 
elé döntésre. 
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Városközpont pályázat 
 
Abonyi Géza: Hivatalosan is megérkezett az értesítés, hogy a város megnyerte az 545 millió 
forint támogatást. Azért gondolta ennek a megtárgyalását napirendre t�zni, mert most olyan 
mérföldk�höz érkezett ez a pályázat, hogy el kell dönteni merre induljanak el, hiszen a 
továbbiakban bármilyen döntés súlyos milliókba fog kerülni és ha akkor derül ki, hogy 
mégsem egységes ebben az ügyben a testület, akkor az nem volna helyes út.  
 
Mikesy Tamás: Már többször kérte, hogy kapjon tájékoztatást a testület, a  pályázat állásáról, 
továbbá, hogy mi történt a tavaly decemberi közmeghallgatás óta, de ez nem történt meg. A 
Városfejlesztési Bizottság nem ad támpontot a testületnek, ezért így nem lehet döntést hozni. 
Nem ismeri, hogy milyen átdolgozott tervek állnak rendelkezésre. Ez a döntés sokkal több 
munkát, tájékoztatást igényel.  
 
Zeller Tibor: Ezzel az állítással nem ért egyet, hogy december óta nem történt semmi, itt 
ültek ebben a körben, amikor részletes tájékoztatást adott a pályázat állásáról. A jöv� héten 
készen lesznek az átdolgozott tervek, utána lesz bizottsági ülés is, a terveket természetesen 
bemutatja majd  a testületnek és a szakhatóságok véleményét is megismerhetik. 
 
Bálint Zsolt: Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére nem tudja támogatni a 
városközpont beruházást. 
 
Bártfai István: A további eladósodás miatt nem tudja támogatni a projektet, továbbá azért 
sem, mert ez az épület csak a városháza funkciót fogja ellátni. Ez egyetlen turistát sem fog ide 
vonzani. 
 
dr Balázs Mária: Az új önkormányzati koncepció szerint, amit a mai napon lehetett olvasni 
az interneten a 2000 f� alatti településeken meg fogják sz�ntetni a polgármesteri hivatalokat. 
Akkor mivel magyarázható az, hogy itt mégis városházát szeretne építeni az önkormányzat. 
Felmerül a kérdés, hogy városháza nélkül nem lenne-e megvalósítható a pályázat? 
 
Tegzes Dániel: Városháza nélkül nem megvalósítható a beruházás. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ennek a beruházásnak igenis lenne hatása a turizmusra. 
Véleménye szerint, ha most ezt elengedik, akkor az elkövetkezend� 20 évben nem is lesz rá 
lehet�ség és nem történik változás Visegrádon. 
 
Mikesy Tamás: Az itt a probléma, hogy még mindig csak ideológiákról beszélgetnek, és 
nincs konkrétum. 
 
Tegzes Dániel: A részletes tervezés azért nem indult meg még idáig, mert azt várták, hogy 
papíron is megbizonyosodjanak arról, hogy a projektet megnyerte a város. Most jönnek majd 
a komoly döntések ezzel kapcsolatban.  
 
dr Balázs Mária: Azt szeretné látni a költségvetésben, hogy amennyiben kevesebb bevétele 
lesz az önkormányzatnak az adókból, akkor is fenntartható lesz-e a pályázat, a beruházás, 
illetve a kés�bbiekben a fenntartás.  
 
Abonyi Géza: Ennek utána fog nézni. 
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3. tsp: Ingatlanértékesítések meghirdetése 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívottak:  Tegzes Dániel VVF Kft. 
  Máthé Gábor bizottsági küls�s tag 

Abonyi Géza: A testület korábbi megbeszélésének értelmében elkészült egy táblázat az 
értékesíthet� ingatlanokról. Most arról kellene dönteni, hogy mely ingatlanokat hirdessék 
meg. Jelenleg három olyan ingatlan van, amely azonnal értékesíthet�, ezért ezeket javasolja 
most meghirdetni.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint inkább a kisebb telkeket kellene meghirdetni, mint például a 
Haragvirág utcában lév� telek, a doktorn� szomszédságában. Ezt a teleket viszont nem látja a 
táblázatban. 
 
Abonyi Géza: A Harangvirág utcai ingatlan tekintetében pontosan utána kell nézni, hogy 
hogyan van nyilvántartva, mert korábban felmerült, hogy a garázs épület azon a teleken van, 
de amennyiben ez rendben van, akkor felkerül a meghirdetett ingatlanok listájára. 
 
Mikesy Tamás: Jelenleg a költségvetésbe 30 millió forint hiányról kellene gondoskodni 
ingatlan értékesítés útján. viszont az el�terjesztett ingatlanok közül az a probléma, hogy a 
kisebbek nem érik el együttesen ezt az összeget, a nagyobbak meg jóval meghaladják ezt az 
értéket.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint pedig azokat az ingatlanokat kell eladni, ami az 
önkormányzat számára nem hasznos és helyette inkább értékesebb ingatlanokba kell 
befektetni.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint csak annyit adjanak el, ami feltétlen szükséges ahhoz, 
hogy kitudjanak lábalni a rossz anyagi helyzetb�l. 
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy azt a faházas ingatlant is lehetne 
értékesíteni. 
 
Bálint Zsolt: Azt rendezni kell, mert a nyilvántartás szerint az árok. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy ennek a rendezése kezd�djön el. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az el�terjesztés 
szerint a 3 telek meghirdetésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
105/2011. (V. 12.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a következ� ingatlanok 
értékesítésének meghirdetésér�l döntött: 
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Kert a lovarda fölött Diós 1307 hrsz. 15702 m² 

Lakótelek Újkert u. 705 hrsz. 2303 m² 

üdül� telek Rákóczi u. 854 hrsz. 7793 m² 

telek                Harangvirág u.     ……. hrsz.        ……..m² 
 
Fenti ingatlanokat  következ� hirdetési helyeken kívánja megjelentetni: 

- ���������	
����	

- ��������	����	�������	

- ���	������	����������	

 
Határid�: ülést követ�en 

Felel�s: jegyz� 
 

4. tsp: Kis Visegrád Találkozó 
El�terjeszt�: Kiss Károly alpolgármester 
 

Kiss Károly rövid tájékoztatást adott a Kis Visegrád találkozó szervezésének el�készületeir�l.  
 

- Zeller Tibor képvisel� távozott, így a testület létszáma 6 f�. 
 

5. tsp: Egyebek 
 
Bártfai István: Tájékoztatta a testületet, hogy Polyák Orsolya, aki megnyerte a Sziget utcai 
bérlakások egyikét, eláll a pályázattól, mert problémái merültek fel. Ezért javasolja, hogy erre 
a lakásra írjanak ki pályázatot. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki ezzel egyetért jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
107/2011. (V. 12.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete pályázatot ír ki a Sziget utca 11/8. számú 
önkormányzati bérlakásra, az el�terjesztés mellékletében szerepl� pályázati kiírás alapján. 
 

Határid�: júniusi Visegrádi Hírek megjelenése 
Felel�s: jegyz� 

 
Abonyi Géza: Szintén az egyik új bérl�nek merült fel problémája az átvett lakással 
kapcsolatban. A régi bérl� azonban nem megfelel� állapotban hagyta ott a lakást és az új 
bérl�nek kb. 200 ezer forintot kellene ráköltenie.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ezt az önkormányzatnak kell kifizetnie, az megállapodás 
kérdése, hogy �k megcsináltatják vagy az önkormányzatnak kell megcsináltatnia és hogy 
utána vagy egy összegben fizeti ki nekik az önkormányzat vagy lelakja. 
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Mikesy Tamás: Ezzel egyetértett, és indítsák el ezt a munkát minél hamarabb. A 
továbbiakban mérlegelni kell, hogy a régi lakón be lehet-e vagy be kell-e ezt hajtani. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint is ez a helyes megoldás, a továbbiakban pedig úgyis 
bizottság elé fog kerülni az ügy. 
 
Bártfai István: Kérte, hogy a Visegrádi Hírek költségvetését emeljék meg 300 ezer forinttal a 
tartalék alap terhére, annak érdekében, hogy a lap terjedelme 25 oldalra n�jön, mert a mostani 
20 lap nagyon kevés. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki szintén támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
108/2011. (V. 12.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Hírek 2011. évben a 
költségvetésben betervezett költségét 300 ezer forinttal megemeli, a lap oldalszámának 
b�vítése érdekben, a költségvetés tartalék alapjának terhére. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Egyebekben felmerült kérdések: 
 

- Iskolabusz megállóhely áthelyezése a Rév utcából a tornacsarnok mellé, mert forgalmi 
akadályt okoz, továbbá a F� utcán ne járjon a busz naponta 3-szor. 

- Gyámügyi helyettesítéssel kapcsolatosan tájékoztatás kérés, hogyan lesz megoldva 
tovább 

- Széchenyi híd felújítását minél el�bb el kellene kezdeni, továbbá forgalom 
visszaállítását meg kellene fontolni, mert a F� utcára nagyon nagy forgalom hárult 

- ELTE üdül� szomszédságában nagyon zavarja a lakókat a gyerekek viselkedése, fel 
kell szólítani �ket, hogy tegyenek ki labdafogó hálót, vagy kint focizzanak a 
sportpályán 

- Polgár bolttal szembeni játszótér aljzatának rendbetétele sürg�s, mert 
balesetveszélyesen feljöttek a gumisz�nyegek, illetve a szegélykövek is élesen 
kiállnak a földb�l 

- Strand terület „tájsebe” ügyében a kártérítési felel�sség megvizsgálása 
- ELTE üdül� elé megállni tilos tábla kihelyezése a nagy buszok számára 
- Életfa környékének parkosítása és rendezése (Mikesy Tamás vállalta a koordinációt) 
- Bagi-Schneider ügyben felmerül� problémák kezelése, hatósági szemle 

szükségességének vizsgálata, mert felmerült, hogy az építkezés során több 
szabálytalanság történt, így az alsóbb lakókat áztatja 
 

Kmf. 
Abonyi Géza       E�ryné dr Mezei Orsolya  
polgármester        jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
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Határozatok száma:  109-121/2011. (V. 12.) 
Rendeletek száma:  8/2011. (V.26.) 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. május 26-án megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 

1. 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló elfogadása 
2. Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a feladat 2010. évi 

ellátásáról 
3. Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 

rendelet módosítása 
4. Véd�n�i Szolgálat beszámolója a 2010. évi munkájáról 
5. Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
7. Visegrádi Hírek Szerkeszt� Bizottságának m�ködési szabályzata 
8. F� u. 22. és 24. sz. ingatlanok telekhatár rendezése és az önkormányzati területek 

vételi szándékának kérése 
9. Visegrád 254/1, 254/2 és 254/3hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lév� „kivett 

közterületek” magánúttá nyilvánítás kezdeményezés 
10. Apátkúti-patak belterületi szakaszán 22 db megsérült égerfa egyedek fakivágási 

engedélyéhez erdészeti szakért�i vizsgálat és dokumentáció elkészítésének 
megrendelése 

11. Bognár Ferenc kérelme testületi ülésen való meghallgatásra 
12. Helm János könyvvizsgáló alapítói nyilatkozat kérelme a VVF Kft-vel 

kapcsolatban 
13. Sportcentrum házirendjének elfogadása 
14. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. május 26-án a 

Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz�  
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
 
Meghívottak:  

Bozóki Mariann iskolaigazgató 

Zeller Márton Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Kristóf Jánosné könyvvizsgáló 

Ostermann Béláné pénzügyi f�el�adó 

Herold Mária igazgatási el�adó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Napirend el�tt tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt fontosabb eseményekr�l, 
valamint beszámolt a lejárt határidej� határozatok teljesítésér�l. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy novemberre várja harmadik 
gyermekét, ezért a következ� ülésre készül egy majd egy el�terjesztés a jegyz� helyettesítés 
vonatkozásában, amir�l a Képvisel�-testületnek szükséges majd döntést hozni. 
 
Abonyi Géza: Ismertette a tervezett napirendet. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a mai ülés napirendjér�l vegyék le az iskolabusz ügyét, azzal a 
feltétellel, hogy a jöv� héten tartanak egy utolsó egyeztetést az érintettekkel. Fontos ezt a 
kérdést rendezni még a tanév vége el�tt, de csak vitára alkalmas anyagot lehet megtárgyalni 
és számokkal legyen minden alátámasztva. A Kulturális Bizottság tárgyalta ezt a kérdést és ez 
volt az álláspontja, hogy testületnek kell ebben az ügyben minél hamarabb döntést hoznia. 
 
Abonyi Géza: A javaslatot elfogadta, az Iskolabusz ügye cím� napirendi pontot visszavonta. 
Mivel a napirendhez több módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
109/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló elfogadása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Kristóf Jánosné könyvvizsgáló 

 
Kristóf Jánosné: Elmondta, hogy az önkormányzat vagyoni helyzete jelent�s kockázatot 
hordoz magában a magas hitelállomány miatt. Az tisztázott, hogy nem ennek a testületnek a 
döntési alapján alakult ez így, de valamilyen megoldást találni kell, hogy a jöv�ben ez ne 
befolyásolja negatívan a gazdálkodást. A beszámoló jogszer� elkészítése dicsérend�, ezért 
külön elismerés illeti a pénzügyi kollégákat, a létszámhiány ellenére. az ingatlankatasztert is a 
beszámolóval együtt kellene a testület elé beterjeszteni, ez nem történt meg, de egy kés�bbi 
id�pontban még be lehet pótolni. Tehát az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Más önkormányzatokkal összehasonlítva hogyan látja a könyvvizsgáló a 
város helyzetét? 
 
Kristóf Jánosné: Elmondta, hogy amennyiben a továbbiakban jó döntések születnek, akkor 
nincs aggodalomra oka az önkormányzatnak, a m�ködés biztosítható. A szállító állományból 
is látható, hogy igyekszik az önkormányzat leküzdeni a hátrányokat. 
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Bálint Zsolt: A hitelállománnyal meddig lehet még elmenni? 
 
Kristóf Jánosné: Az elmúlt negyedév alapján ki kell számolni a kockázatot, erre most nem 
tud válaszolni, csak a tavalyi adatok állnak rendelkezésre. Ez alapján még talán beleférhetnek 
bizonyos fejlesztési elképzelések, de számokat most nem tud mondani. 
 
Bártfai István: A nagy mennyiség� felhalmozott kifizetetlen számla miatt nem tudja 
elfogadni a beszámolót. 
 
Kiss Károly: Fontos hangsúlyozni, hogy a lehet�ségekhez mérten fejlesztésre is szükség lesz 
a jöv�ben. Véleménye szerint a 2012-es év végére másként néz majd ki a helyzet.  
 
Kristóf Jánosné: Felhívta a figyelmet, hogy cégük kész segítséget nyújtani a szerz�dési 
kereteken belül bárminem� pénzügyi döntés el�zetes véleményezésében. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
110/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének teljesítésér�l szóló beszámolót 656.412 eFt bevétellel és 657.601 eFt 
kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a zárszámadási rendeletet elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésér�l szóló rendeletet 
elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

2. tsp: Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a feladat 2010. évi 
ellátásáról 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, az ülésen jelen 
volt az intézmény vezet� asszony is, aki elmondta, hogy a jöv�ben szeretné még szorosabbra 
f�zni a kapcsolatot a településsel. A bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy mivel a m�vel�dési házban m�ködik minden héten az 
ügyfélfogadásuk, látja a kollégák mentalitását, hozzáállását és véleménye szerint a 
munkájukkal kapcsolatosan probléma nincs, a beszámolót is elfogadásra javasolja. 
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Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
111/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2010. évi feladat ellátásról. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. tsp: Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról 

szóló rendelet módosítása 
Az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Csoportbontás többletköltségeinek igénylése 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató 
 
Alapító okirat módosítása 
 
Bozóki Mariann: Ismertette a testülettel, hogy miért vált ismét szükségessé az alapító okirat 
módosítása, ami néhány kisebb változást jelent, és szeptember 1-t�l kerülne hatályba. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
112/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény alapító okirat 
módosítását. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

Intézményi térítési díj rendelet módosítása 
 
Bozóki Mariann: A térítési díjak tekintetében a település igencsak le van maradva a 
környékbeli árakhoz képest, mert mindenhol sokkal többe kerül a zeneoktatás, mint 
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Visegrádon. Igaz, hogy ez  a szül�knek egy kis többlet költséget jelent, de úgy gondolja, hogy 
ezzel a 25%-os emeléssel még mindig nem Visegrádon lesz a legdrágább. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja, viszont kér a bizottság egy 
kimutatást, hogy a szül�knek mg lehessen indokolni az emelést. 
 
Bozóki Mariann: Tájékoztatta a pénzügyi háttérr�l a képvisel�ket. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki elfogadja a rendelet módosítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az „Alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési 
díjainak megállapításáról” szóló rendeletet elfogadta.(Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
Költségvetés módosítási javaslat 2011. az 1. osztály csoportbontásához 
 
Bozóki Mariann: A német csoportbontás 22 f�t�l kötelez�. a tavalyi évben engedélyezte a 
testület a munka megkönnyítése miatt a plusz korrepetálást. Ez heti óraszámban 3 órát jelent. 
Szeretné, ha ez a mostani els� osztályban is biztosított lenne, mert itt is van sajátos nevelési 
igény� gyermek, illetve az is elképzelhet�, hogy 26 f� helyett 28 lesznek, úgy, mint tavaly. 
Ezért indokolt lenne ez a csoportbontás. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság hosszasan tárgyalta, végül is javasolja megadni a plusz költséget. 
Ez az idei évre 126.000,- Ft-ot jelentene. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a többletköltség igényt jóváhagyja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
113/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény által el�terjesztett többlet költség igényt az 1. 
osztályosok csoportbontásához biztosítja a 2011. évi költségvetésében a tatalék alap 
terhére. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Képvisel�i kérésre tájékoztatást adott a pilismaróti iskolatársulási 
kezdeményezés kapcsán történtekr�l. A kezdeményezés elhalt, mivel az id� nagyon kevésnek 
bizonyult és pilismarót is belátta, hogy ez így nem fog összejönni. 
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4. tsp: Véd�n�i Szolgálat beszámolója a 2010. évi munkájáról 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy az Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a véd�n� 
beszámolóját, szakmailag kifogástalan, a munkáját jól végzi. Jelezte, hogy az idei 
költségvetésbe betervezett, a tavalyi évre a sz�r�vizsgálatokért járó tiszteletdíját és a 
ruhapénzét még nem kapta meg, kérte, hogy ezt próbálja meg kifizetni az önkormányzat. 
 
Abonyi Géza: A kifizetésnek utána fognak nézni, és ki is lesz fizetve. Mivel egyéb 
hozzászólás nem volt, kérte, aki  a beszámolót elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
114/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Véd�n�i Szolgálat 2010. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
5. tsp: Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme 

El�terjeszt�: Zeller Márton Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Zeller Márton: Ismertette az írásban is benyújtott kérelmet.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság tárgyalta a kérelmet. Összefoglalóan támogathatónak 
ítélte meg a kezdeményezéseket. Ezek a témák azonban nem új kelet�ek, legalább 20 éve 
napirenden vannak viszont az anyagi vonzatait is ki kellene dolgozni és részletes tervek 
szükségesek. A Visegrádi Hírekben biztosított lesz a két oldal, amennyiben az a kultúra és a 
nyelvi hagyományok ápolásával kapcsolatosan tartalommal megtölthet�. A konkrétumokról a 
tervek kidolgozása után lehet érdemben tárgyalni. 
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe - 
 
Zeller Márton: Az elvi támogatás után nekilátnak kidolgozni az anyagi részét. 
 
Abonyi Géza: A célok támogatandók és reméli, hogy lesz elég olyan támogató vállalkozó, 
akik segíteni tudnak majd és természetesen az önkormányzat is segíteni fog akár munkával, 
akár egyéb módon, hogy ezek megvalósuljanak. 
Kérte, aki elviekben támogatja a Német Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
115/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elviekben támogatja a Német Kisebbségi 
Önkormányzat által kezdeményezett alábbi célokat: 
 

• A betelepült �sök emlék-sírkertjének a létrehozása a temet�ben 
• Német nyelv� helység és közintézményi táblák kihelyezése 
• Eredeti visegrádi tájház kialakítása 
• Visegrádi Hírekben egy lap, azaz 2 oldal biztosítása 2011. szeptembert�l 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
�

6. tsp: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
El�terjeszt�: dr Balázs Mária Népjóléti Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
dr Balázs Mária: Ismertette a módosításokat. 
 
Mikesy Tamás: Amennyiben ez a segélyezést könnyebbé fogja tenni és javít az emberek 
életén, akkor örül a módosításoknak. Abban a szellemben kívánja ezt elfogadni, hogy a 
segélyezésre szánt keretösszeget mindenképpen arra kell fordítani, ha véletlenül meg is 
maradna valamennyi összeg, azt sem szabad kivenni és másra fordítani. A segélyek kifizetése 
mindig els�bbséget kell, hogy élvezzen. 
 
Kiss Károly: A módosítás az igazságosságot próbálja el�térbe helyezni, hogy mindenki 
kaphasson, aki rászorult. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki  rendelet módosítását elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a10/2011. (V.26) számú, a „Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról” szóló rendeletét elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

7. tsp: Visegrádi Hírek Szerkeszt� Bizottságának m�ködési szabályzata 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás Kulturális Bizottság elnöke (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a testület igényének eleget éve elkészült egy szabályzat. 
Mintát nem tudtak venni sehonnan, mivel a környékben egyetlen újságnak sincs m�ködési 
szabályzata, ezért ez egy sajátos elkészítés, azokat a dolgokat tették bele, amit fontosnak 
tartottak, illetve polgármester úr kért még egy módosítást. 
Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Kiss Károly: Rövidnek találja és lenne még néhány dolog, amit bele lehetne venni és ebben 
szívesen segítene is. Ezt a verziót nem tudja elfogadni, készíteni fog egy másikat, attól 
függetlenül, hogy ezt most elfogadja a testület vagy sem. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a m�ködési szabályzatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
116/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Visegrádi Hírek Szerkeszt� 
Bizottságának m�ködési szabályzatát. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
8. tsp: F� u. 22. és 24. sz. ingatlanok telekhatár rendezése és az önkormányzati 

területek vételi szándékának kérése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést. 
 
Zeller Tibor: A bizottság megtárgyalta és a következ� javaslata született, hogy ne értékesítse 
az önkormányzat a területet, mert a leend� városközponthoz kapcsolódik és nem lehet tudni, 
hogy még mit hoz a jöv�, mire lesz jó ez a terület az önkormányzatnak. 
 
Szabó Judit: Kérelmez� lehet�séget kapott az álláspontja, illetve kérelme ismertetésére.  
 
Mikesy Tamás: Ez valóban egy jó lehet�ség arra, hogy párbeszéd kezd�djön ez ügyben 
valami, hiszen ezek a területek 25 éve rendezetlenek. Ha rendez�dik a városközpont téma, 
akkor véleménye szerint el elehet azon gondolkodni, hogy értékesítsenek ezekb�l a 
területekb�l, de ahhoz el�bb pontosan tudni kell, hogy mire van szüksége a városnak. Egy 
szélesebb körben induljon el egy párbeszéd, hogy ezeknek a területeknek a rendezése 
elkezd�djön. 
 
Zeller Tibor: Valóban nem kell ezt most végérvényesen eldönteni, további gondolkodást 
igényel a dolog, hogy megnyugtatóan rendez�djenek a viszonyok ezen a területen.  
 
Kiss Károly: Egyetért azzal, hogy jelenleg nem szabad elhamarkodni a terület értékesítést.  
 
Abonyi Géza: Ha meg lesz konkrét koncepció a városközponttal és a leend� községkerttel 
kapcsolatosan, akkor véleménye szerint lehet megoldást találni a területre. Addig kérte, hogy 
fogadják l ezt az álláspontot, ami most elhangzott és addig is használhatják a területet, úgy, 
ahogyan azt most is teszik.  
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9. tsp: Visegrád 254/1, 254/2 és 254/3hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lév� 
„kivett közterületek” magánúttá nyilvánítás kezdeményezés 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Sajnos ez a történet már régóta ismert és folyamatosan megoldás keresés 
zajlik, most az adódott el�, hogy az utat ezen a szakaszon magánúttá nyilvánítaná a testület.  
 
Kenéz Attila: Ismertette a javaslatot a magánúttá nyilvánítással kapcsolatosan. A bizottság 
úgy foglalt állást, hogy nem kívánja magánúttá nyilvánítani, és folytassák le a jelenlegi 
hatósági ügymenetet. Véleménye szerint, amennyiben így dönt a testület, akkor is ki kellene 
kérni a közlekedési hatóság állásfoglalását a magánúttá min�sítés kérdésében. 
 
Mikesy Tamás: Ez a megoldás véleménye szerint egy csapda lenne, az önkormányzatnak az 
volna jó, ha mindig lenne felette egy hatóság, aki szakhatóságként a döntésekben segíteni 
tudna. 
 
Abonyi Géza: A jöv� hét folyamán hatósági bejárás lesz a Bagi féle telken. 
 
A Képvisel�-testület egyöntet�en amellett foglalt állást, hogy menjenek tovább a hivatalos 
hatósági úton, de vizsgálják meg annak lehet�ségét is, hogy hogyan lehetne magánúttá 
nyilvánítani az utat.  
 

10. tsp: Apátkúti-patak belterületi szakaszán 22 db megsérült égerfa egyedek 
fakivágási engedélyéhez erdészeti szakért�i vizsgálat és dokumentáció 
elkészítésének megrendelése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést. Egy szakért�i vizsgálatot írt el� a hatóság, melyre 
egy ajánlat érkezett be. 
 
Mikesy Tamás: Nem tudja megállapítani, hogy az összeg megfelel�-e vagy sem, illetve, 
hogy valóban szükség van-e a fák kivágására.  
 
Kenéz Attila: A dokumentáció arról fog szólni, hogy ezek a kijelölt fák valóban kivághatók-
e? Az erdészet ajánlotta Dobó István urat, rajta kívül legközelebb Budapesten talált 4 olyan 
mérnököt, aki ilyen dokumentációt tud készíteni. Rajta kívül még egy embert�l kért ajánlatot, 
t�le nem érkezett be. Véleménye szerint ez az ár nem túl sok. 
 
Bálint Zsolt: Ennyi fa kivágása kb. 1 millió forint lesz, ami valószín�leg szintén a tartalék 
alapból fog menni. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint  rendeljék meg ezt a szakért�i véleményt, de fussanak 
még egy kört atekintetben, hogy ez az összeg elszámolható lesz-e a vis maior alapból, vagy 
nem hárítható-e át másik hatóságra. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal. Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületnek 

117/2011. (V.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megrendeli a RAJUMAKK Bt-t az 
Apátkúti patak mentén 2010. évi árvízben megsérült és balesetveszélyes fák 
fakivágáshoz szükséges erdészeti szakért�i dokumentáció elkészítését, az árajánlatban 
szerepl� 160.000Ft+Áfa összegben. Az ehhez szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetés 
tartalék alapjának terhére biztosítja. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
11. tsp: Bognár Ferenc kérelme testületi ülésen való meghallgatásra 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Az ügyrendi Bizottság foglalkozott a témával és javasolja, hogy hallgassa 
meg a testület Bognár Ferencet zárt ülésen, már csak azért is, mert ezzel az üggyel foglalkozni 
kell a tekintetben, hogy egyszer és mindenkorra le kellene már zárni. A testület nézz át ezt az 
ügyet és ha nem talál olyan tényez�t, amivel érdemben kellene foglalkozni, akkor le kell 
zárni. Az err�l az ülésr�l készült jegyz�könyv ne kamerák el�tt legyen, de a jegyz�könyv 
mindenki számára legyen megtekinthet�. 
 
Kiss Károly: Egyetért azzal, hogy hallgassák meg Bognár Ferencet, hogy legyen 
megnyugvás. Bár � személy szerint nem tudja magában lezárni ezt az ügyet. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: � is javasolja, illetve egyetért a zárt ülés tartásával ez ügyben és 
természetesen utána a jegyz�könyv nyilvános. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy zárt ülésen hallgatja meg, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
118/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete figyelemmel a 4/2011. (III.24.) 
számú, a Képvisel�-testület és  szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
rendelet 10. §. (1) bekezdésére, engedélyt ad Bognár Ferencnek, hogy kérelme alapján a 
Képvisel�-testület egy  soron következ� zárt ülésén felszólaljon. 
 

Határid�: soron következ� testületi ülés 
Felel�s: polgármester 
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12. tsp: Helm János könyvvizsgáló alapítói nyilatkozat kérelme a VVF Kft-vel 
kapcsolatban 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Helm János: A könyvvizsgálói standardok el�írják a könyvvizsgálók számra, hogy át kell 
vizsgálni a vállalkozás m�ködési feltételeit. Véleménye szerint a VVF Kft-nél a fenntartással 
kapcsolatban aggályai vannak, ezért a tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy a jöv�ben 
felkívánja-e tartani a Kft-t, amennyiben igen, úgy az továbbra is m�ködtethet�.  
 
Mikesy Tamás: A társaságra most lesz csak igazán szüksége az önkormányzatnak, hiszen a 
beruházások most fognak beindulni. Véleménye szerint ki kell adni ezt a nyilatkozatot. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság is javasolja a nyilatkozat kiadását, ezen kívül a lehet� 
legkisebb mértékre javasolja csökkenteni a Kft. kiadásait, ami jelen pillanatban az ügyvezet� 
fizetését jelenti, addig, amíg nem indulnak be a beruházások. 
 
Tegzes Dániel: A nyilatkozat egy technikai, formai dolog. A projekt csúszások miatt a 
jöv�ben is adódhatnak cash-flow problémák. Az ügyvezet� bérér�l a tulajdonosnak kell 
döntést hoznia. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a nyilatkozat aláírását támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
119/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az 
el�terjesztés mellékletét képez� alapítói nyilatkozatot. Felhatalmazza a polgármestert a 
nyilatkozat aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Mikesy Tamás képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van 

jelen. 
 
Abonyi Géza: A VVF Kft-hez kapcsolódik még, hogy E�ry Dénes lemondott a Kft. felügyel� 
bizottsági tagságáról, így helyette szükséges lenne egy új tagot választani. Kérte a 
képvisel�ket jelöljenek valakit tagjai közül. 
 
Kiss Károly: Zeller Tibort javasolta. 
 
Zeller Tibor: Nyilatkozott, hogy vállalja. 
 
Abonyi Géza: Mivel más javaslat nem volt, kérte, aki támogatja Zeller Tibor felügyel� 
bizottsági taggá választását, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
120/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
felügyel� bizottsági tagjának Zeller Tibort választja, határozott id�re, 5 évre. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

13. tsp: Sportcentrum házirendjének elfogadása 
El�terjeszt�: Bártfai István képvisel� 

 
Bártfai István: A Sport Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. 
 
Kiss Károly: Az érintett sport szervezetekkel megbeszélték-e? 
 
Bártfai István: Nem, hiszen ez majdhogynem egy formai dolog, szükség van rá, ezért ezt el 
kell fogadni. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a jöv� hét folyamán az önkormányzat és Bártfai István közötti 
szerz�dést át fogják tekinteni, hiszen több ponton módosításra szorul, de ett�l függetlenül ezt 
a házirendet most el kell fogadni. 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a házirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
121/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel� Testülete a mellékelt, Visegrád Város Sportcentrumára vonatkozó 
Házirendet elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
14. tsp: Egyebek 

 
Bártfai István:  

- hivatalos állásfoglalást kér az autóbuszon használatos gyermekülés ügyében 
- továbbra is kéri a hivatalt, hogy nézzen utána a stand területével kapcsolatos kártérítési 

igényr�l 
- civil szervezeteknek járó támogatás még nem került kifizetésre 
- azok a képvisel�k, akik lemondtak  tiszteletdíjukról, azoknak még nem érkezett meg a 

különböz� helyekre a pénzük támogatás formájában 
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Abonyi Géza: Az autóbuszban a gyermekülés használatával kapcsolatosan a Bizottság azt a 
öntést hozta, hogy kérjenek szakvéleményt ezzel kapcsolatosan, mehet fél árban a szül�k, 
akik ezt kezdeményezték, másik felében pedig az önkormányzat állja a költségeket. 
 
Kiss Károly: 

- az alsó „CS” háznál a vízelvezetés nem megoldott, jó lenne, ha a m�szakis oda  ki 
tudna menni megnézni 

 
Bálint Zsolt:  

- vasárnaponként le kellene zárni a sorompót a gátnál, mert nem lehet gyermekekkel oda 
kibiciklizni akkora a forgalom 

- A Spot Egyesülett�l és a Polgár�rségt�l megjött-e már a beszámoló? 
- többen sérelmezték, hogy a jegyz� asszony azokon a napokon dolgozik, amikor nincs 

ügyfélfogadás 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy bármikor bárki megkeresheti és szívesen áll 
rendelkezésre, egyébként korábban sem volt állandó ügyfélfogadása a jegyz�nek, csak egy  
délutánon egy hónapban. 
 
Ispán László és Márta kérelme: 
 
Abonyi Géza: Ispán László és Márta kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy a 
pünkösdi hétvégén vásárt szeretnének szervezni a nagy parkoló környékén. Erre közterület 
engedélyt szükséges kiadni az erre vonatkozó rendelet értelmében, azonban a kérelmez�k a 
meghatározott ár feléért szeretnék megkapni az engedélyt, vagyis 60 ezer forintért. Az 
engedély kiadása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik ugyan, de ett�l függetlenül 
tájékoztatni szerette volna err�l a testületet, illetve kikérni véleményüket. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryé dr Mezei Orsolya 
polgármester              jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
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1. 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló elfogadása 
2. Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a feladat 2010. évi 

ellátásáról 
3. Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 

rendelet módosítása 
4. Véd�n�i Szolgálat beszámolója a 2010. évi munkájáról 
5. Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. május 26-án a 

Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz�  
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
 
Meghívottak:  

Bozóki Mariann iskolaigazgató 

Zeller Márton Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Kristóf Jánosné könyvvizsgáló 

Ostermann Béláné pénzügyi f�el�adó 

Herold Mária igazgatási el�adó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Napirend el�tt tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt fontosabb eseményekr�l, 
valamint beszámolt a lejárt határidej� határozatok teljesítésér�l. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy novemberre várja harmadik 
gyermekét, ezért a következ� ülésre készül egy majd egy el�terjesztés a jegyz� helyettesítés 
vonatkozásában, amir�l a Képvisel�-testületnek szükséges majd döntést hozni. 
 
Abonyi Géza: Ismertette a tervezett napirendet. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a mai ülés napirendjér�l vegyék le az iskolabusz ügyét, azzal a 
feltétellel, hogy a jöv� héten tartanak egy utolsó egyeztetést az érintettekkel. Fontos ezt a 
kérdést rendezni még a tanév vége el�tt, de csak vitára alkalmas anyagot lehet megtárgyalni 
és számokkal legyen minden alátámasztva. A Kulturális Bizottság tárgyalta ezt a kérdést és ez 
volt az álláspontja, hogy testületnek kell ebben az ügyben minél hamarabb döntést hoznia. 
 
Abonyi Géza: A javaslatot elfogadta, az Iskolabusz ügye cím� napirendi pontot visszavonta. 
Mivel a napirendhez több módosító javaslat nem volt, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
109/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló elfogadása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Kristóf Jánosné könyvvizsgáló 

 
Kristóf Jánosné: Elmondta, hogy az önkormányzat vagyoni helyzete jelent�s kockázatot 
hordoz magában a magas hitelállomány miatt. Az tisztázott, hogy nem ennek a testületnek a 
döntési alapján alakult ez így, de valamilyen megoldást találni kell, hogy a jöv�ben ez ne 
befolyásolja negatívan a gazdálkodást. A beszámoló jogszer� elkészítése dicsérend�, ezért 
külön elismerés illeti a pénzügyi kollégákat, a létszámhiány ellenére. az ingatlankatasztert is a 
beszámolóval együtt kellene a testület elé beterjeszteni, ez nem történt meg, de egy kés�bbi 
id�pontban még be lehet pótolni. Tehát az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Más önkormányzatokkal összehasonlítva hogyan látja a könyvvizsgáló a 
város helyzetét? 
 
Kristóf Jánosné: Elmondta, hogy amennyiben a továbbiakban jó döntések születnek, akkor 
nincs aggodalomra oka az önkormányzatnak, a m�ködés biztosítható. A szállító állományból 
is látható, hogy igyekszik az önkormányzat leküzdeni a hátrányokat. 
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Bálint Zsolt: A hitelállománnyal meddig lehet még elmenni? 
 
Kristóf Jánosné: Az elmúlt negyedév alapján ki kell számolni a kockázatot, erre most nem 
tud válaszolni, csak a tavalyi adatok állnak rendelkezésre. Ez alapján még talán beleférhetnek 
bizonyos fejlesztési elképzelések, de számokat most nem tud mondani. 
 
Bártfai István: A nagy mennyiség� felhalmozott kifizetetlen számla miatt nem tudja 
elfogadni a beszámolót. 
 
Kiss Károly: Fontos hangsúlyozni, hogy a lehet�ségekhez mérten fejlesztésre is szükség lesz 
a jöv�ben. Véleménye szerint a 2012-es év végére másként néz majd ki a helyzet.  
 
Kristóf Jánosné: Felhívta a figyelmet, hogy cégük kész segítséget nyújtani a szerz�dési 
kereteken belül bárminem� pénzügyi döntés el�zetes véleményezésében. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
110/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének teljesítésér�l szóló beszámolót 656.412 eFt bevétellel és 657.601 eFt 
kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a zárszámadási rendeletet elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésér�l szóló rendeletet 
elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

2. tsp: Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a feladat 2010. évi 
ellátásáról 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, az ülésen jelen 
volt az intézmény vezet� asszony is, aki elmondta, hogy a jöv�ben szeretné még szorosabbra 
f�zni a kapcsolatot a településsel. A bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy mivel a m�vel�dési házban m�ködik minden héten az 
ügyfélfogadásuk, látja a kollégák mentalitását, hozzáállását és véleménye szerint a 
munkájukkal kapcsolatosan probléma nincs, a beszámolót is elfogadásra javasolja. 
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Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
111/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2010. évi feladat ellátásról. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. tsp: Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról 

szóló rendelet módosítása 
Az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Csoportbontás többletköltségeinek igénylése 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató 
 
Alapító okirat módosítása 
 
Bozóki Mariann: Ismertette a testülettel, hogy miért vált ismét szükségessé az alapító okirat 
módosítása, ami néhány kisebb változást jelent, és szeptember 1-t�l kerülne hatályba. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
112/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény alapító okirat 
módosítását. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

Intézményi térítési díj rendelet módosítása 
 
Bozóki Mariann: A térítési díjak tekintetében a település igencsak le van maradva a 
környékbeli árakhoz képest, mert mindenhol sokkal többe kerül a zeneoktatás, mint 
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Visegrádon. Igaz, hogy ez  a szül�knek egy kis többlet költséget jelent, de úgy gondolja, hogy 
ezzel a 25%-os emeléssel még mindig nem Visegrádon lesz a legdrágább. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja, viszont kér a bizottság egy 
kimutatást, hogy a szül�knek mg lehessen indokolni az emelést. 
 
Bozóki Mariann: Tájékoztatta a pénzügyi háttérr�l a képvisel�ket. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki elfogadja a rendelet módosítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az „Alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési 
díjainak megállapításáról” szóló rendeletet elfogadta.(Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
Költségvetés módosítási javaslat 2011. az 1. osztály csoportbontásához 
 
Bozóki Mariann: A német csoportbontás 22 f�t�l kötelez�. a tavalyi évben engedélyezte a 
testület a munka megkönnyítése miatt a plusz korrepetálást. Ez heti óraszámban 3 órát jelent. 
Szeretné, ha ez a mostani els� osztályban is biztosított lenne, mert itt is van sajátos nevelési 
igény� gyermek, illetve az is elképzelhet�, hogy 26 f� helyett 28 lesznek, úgy, mint tavaly. 
Ezért indokolt lenne ez a csoportbontás. 
 
Mikesy Tamás: Bizottság hosszasan tárgyalta, végül is javasolja megadni a plusz költséget. 
Ez az idei évre 126.000,- Ft-ot jelentene. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a többletköltség igényt jóváhagyja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
113/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény által el�terjesztett többlet költség igényt az 1. 
osztályosok csoportbontásához biztosítja a 2011. évi költségvetésében a tatalék alap 
terhére. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Képvisel�i kérésre tájékoztatást adott a pilismaróti iskolatársulási 
kezdeményezés kapcsán történtekr�l. A kezdeményezés elhalt, mivel az id� nagyon kevésnek 
bizonyult és pilismarót is belátta, hogy ez így nem fog összejönni. 
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4. tsp: Véd�n�i Szolgálat beszámolója a 2010. évi munkájáról 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy az Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a véd�n� 
beszámolóját, szakmailag kifogástalan, a munkáját jól végzi. Jelezte, hogy az idei 
költségvetésbe betervezett, a tavalyi évre a sz�r�vizsgálatokért járó tiszteletdíját és a 
ruhapénzét még nem kapta meg, kérte, hogy ezt próbálja meg kifizetni az önkormányzat. 
 
Abonyi Géza: A kifizetésnek utána fognak nézni, és ki is lesz fizetve. Mivel egyéb 
hozzászólás nem volt, kérte, aki  a beszámolót elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
114/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Véd�n�i Szolgálat 2010. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
5. tsp: Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme 

El�terjeszt�: Zeller Márton Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Zeller Márton: Ismertette az írásban is benyújtott kérelmet.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság tárgyalta a kérelmet. Összefoglalóan támogathatónak 
ítélte meg a kezdeményezéseket. Ezek a témák azonban nem új kelet�ek, legalább 20 éve 
napirenden vannak viszont az anyagi vonzatait is ki kellene dolgozni és részletes tervek 
szükségesek. A Visegrádi Hírekben biztosított lesz a két oldal, amennyiben az a kultúra és a 
nyelvi hagyományok ápolásával kapcsolatosan tartalommal megtölthet�. A konkrétumokról a 
tervek kidolgozása után lehet érdemben tárgyalni. 
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe - 
 
Zeller Márton: Az elvi támogatás után nekilátnak kidolgozni az anyagi részét. 
 
Abonyi Géza: A célok támogatandók és reméli, hogy lesz elég olyan támogató vállalkozó, 
akik segíteni tudnak majd és természetesen az önkormányzat is segíteni fog akár munkával, 
akár egyéb módon, hogy ezek megvalósuljanak. 
Kérte, aki elviekben támogatja a Német Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
115/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elviekben támogatja a Német Kisebbségi 
Önkormányzat által kezdeményezett alábbi célokat: 
 

• A betelepült �sök emlék-sírkertjének a létrehozása a temet�ben 
• Német nyelv� helység és közintézményi táblák kihelyezése 
• Eredeti visegrádi tájház kialakítása 
• Visegrádi Hírekben egy lap, azaz 2 oldal biztosítása 2011. szeptembert�l 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
�

6. tsp: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
El�terjeszt�: dr Balázs Mária Népjóléti Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
dr Balázs Mária: Ismertette a módosításokat. 
 
Mikesy Tamás: Amennyiben ez a segélyezést könnyebbé fogja tenni és javít az emberek 
életén, akkor örül a módosításoknak. Abban a szellemben kívánja ezt elfogadni, hogy a 
segélyezésre szánt keretösszeget mindenképpen arra kell fordítani, ha véletlenül meg is 
maradna valamennyi összeg, azt sem szabad kivenni és másra fordítani. A segélyek kifizetése 
mindig els�bbséget kell, hogy élvezzen. 
 
Kiss Károly: A módosítás az igazságosságot próbálja el�térbe helyezni, hogy mindenki 
kaphasson, aki rászorult. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki  rendelet módosítását elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a10/2011. (V.26) számú, a „Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról” szóló rendeletét elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

7. tsp: Visegrádi Hírek Szerkeszt� Bizottságának m�ködési szabályzata 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás Kulturális Bizottság elnöke (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a testület igényének eleget éve elkészült egy szabályzat. 
Mintát nem tudtak venni sehonnan, mivel a környékben egyetlen újságnak sincs m�ködési 
szabályzata, ezért ez egy sajátos elkészítés, azokat a dolgokat tették bele, amit fontosnak 
tartottak, illetve polgármester úr kért még egy módosítást. 
Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 



9 
 

Kiss Károly: Rövidnek találja és lenne még néhány dolog, amit bele lehetne venni és ebben 
szívesen segítene is. Ezt a verziót nem tudja elfogadni, készíteni fog egy másikat, attól 
függetlenül, hogy ezt most elfogadja a testület vagy sem. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a m�ködési szabályzatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
116/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Visegrádi Hírek Szerkeszt� 
Bizottságának m�ködési szabályzatát. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
8. tsp: F� u. 22. és 24. sz. ingatlanok telekhatár rendezése és az önkormányzati 

területek vételi szándékának kérése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést. 
 
Zeller Tibor: A bizottság megtárgyalta és a következ� javaslata született, hogy ne értékesítse 
az önkormányzat a területet, mert a leend� városközponthoz kapcsolódik és nem lehet tudni, 
hogy még mit hoz a jöv�, mire lesz jó ez a terület az önkormányzatnak. 
 
Szabó Judit: Kérelmez� lehet�séget kapott az álláspontja, illetve kérelme ismertetésére.  
 
Mikesy Tamás: Ez valóban egy jó lehet�ség arra, hogy párbeszéd kezd�djön ez ügyben 
valami, hiszen ezek a területek 25 éve rendezetlenek. Ha rendez�dik a városközpont téma, 
akkor véleménye szerint el elehet azon gondolkodni, hogy értékesítsenek ezekb�l a 
területekb�l, de ahhoz el�bb pontosan tudni kell, hogy mire van szüksége a városnak. Egy 
szélesebb körben induljon el egy párbeszéd, hogy ezeknek a területeknek a rendezése 
elkezd�djön. 
 
Zeller Tibor: Valóban nem kell ezt most végérvényesen eldönteni, további gondolkodást 
igényel a dolog, hogy megnyugtatóan rendez�djenek a viszonyok ezen a területen.  
 
Kiss Károly: Egyetért azzal, hogy jelenleg nem szabad elhamarkodni a terület értékesítést.  
 
Abonyi Géza: Ha meg lesz konkrét koncepció a városközponttal és a leend� községkerttel 
kapcsolatosan, akkor véleménye szerint lehet megoldást találni a területre. Addig kérte, hogy 
fogadják l ezt az álláspontot, ami most elhangzott és addig is használhatják a területet, úgy, 
ahogyan azt most is teszik.  
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9. tsp: Visegrád 254/1, 254/2 és 254/3hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lév� 
„kivett közterületek” magánúttá nyilvánítás kezdeményezés 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Sajnos ez a történet már régóta ismert és folyamatosan megoldás keresés 
zajlik, most az adódott el�, hogy az utat ezen a szakaszon magánúttá nyilvánítaná a testület.  
 
Kenéz Attila: Ismertette a javaslatot a magánúttá nyilvánítással kapcsolatosan. A bizottság 
úgy foglalt állást, hogy nem kívánja magánúttá nyilvánítani, és folytassák le a jelenlegi 
hatósági ügymenetet. Véleménye szerint, amennyiben így dönt a testület, akkor is ki kellene 
kérni a közlekedési hatóság állásfoglalását a magánúttá min�sítés kérdésében. 
 
Mikesy Tamás: Ez a megoldás véleménye szerint egy csapda lenne, az önkormányzatnak az 
volna jó, ha mindig lenne felette egy hatóság, aki szakhatóságként a döntésekben segíteni 
tudna. 
 
Abonyi Géza: A jöv� hét folyamán hatósági bejárás lesz a Bagi féle telken. 
 
A Képvisel�-testület egyöntet�en amellett foglalt állást, hogy menjenek tovább a hivatalos 
hatósági úton, de vizsgálják meg annak lehet�ségét is, hogy hogyan lehetne magánúttá 
nyilvánítani az utat.  
 

10. tsp: Apátkúti-patak belterületi szakaszán 22 db megsérült égerfa egyedek 
fakivágási engedélyéhez erdészeti szakért�i vizsgálat és dokumentáció 
elkészítésének megrendelése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést. Egy szakért�i vizsgálatot írt el� a hatóság, melyre 
egy ajánlat érkezett be. 
 
Mikesy Tamás: Nem tudja megállapítani, hogy az összeg megfelel�-e vagy sem, illetve, 
hogy valóban szükség van-e a fák kivágására.  
 
Kenéz Attila: A dokumentáció arról fog szólni, hogy ezek a kijelölt fák valóban kivághatók-
e? Az erdészet ajánlotta Dobó István urat, rajta kívül legközelebb Budapesten talált 4 olyan 
mérnököt, aki ilyen dokumentációt tud készíteni. Rajta kívül még egy embert�l kért ajánlatot, 
t�le nem érkezett be. Véleménye szerint ez az ár nem túl sok. 
 
Bálint Zsolt: Ennyi fa kivágása kb. 1 millió forint lesz, ami valószín�leg szintén a tartalék 
alapból fog menni. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint  rendeljék meg ezt a szakért�i véleményt, de fussanak 
még egy kört atekintetben, hogy ez az összeg elszámolható lesz-e a vis maior alapból, vagy 
nem hárítható-e át másik hatóságra. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal. Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületnek 

117/2011. (V.26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megrendeli a RAJUMAKK Bt-t az 
Apátkúti patak mentén 2010. évi árvízben megsérült és balesetveszélyes fák 
fakivágáshoz szükséges erdészeti szakért�i dokumentáció elkészítését, az árajánlatban 
szerepl� 160.000Ft+Áfa összegben. Az ehhez szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetés 
tartalék alapjának terhére biztosítja. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
11. tsp: Bognár Ferenc kérelme testületi ülésen való meghallgatásra 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Az ügyrendi Bizottság foglalkozott a témával és javasolja, hogy hallgassa 
meg a testület Bognár Ferencet zárt ülésen, már csak azért is, mert ezzel az üggyel foglalkozni 
kell a tekintetben, hogy egyszer és mindenkorra le kellene már zárni. A testület nézz át ezt az 
ügyet és ha nem talál olyan tényez�t, amivel érdemben kellene foglalkozni, akkor le kell 
zárni. Az err�l az ülésr�l készült jegyz�könyv ne kamerák el�tt legyen, de a jegyz�könyv 
mindenki számára legyen megtekinthet�. 
 
Kiss Károly: Egyetért azzal, hogy hallgassák meg Bognár Ferencet, hogy legyen 
megnyugvás. Bár � személy szerint nem tudja magában lezárni ezt az ügyet. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: � is javasolja, illetve egyetért a zárt ülés tartásával ez ügyben és 
természetesen utána a jegyz�könyv nyilvános. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy zárt ülésen hallgatja meg, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
118/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete figyelemmel a 4/2011. (III.24.) 
számú, a Képvisel�-testület és  szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
rendelet 10. §. (1) bekezdésére, engedélyt ad Bognár Ferencnek, hogy kérelme alapján a 
Képvisel�-testület egy  soron következ� zárt ülésén felszólaljon. 
 

Határid�: soron következ� testületi ülés 
Felel�s: polgármester 
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12. tsp: Helm János könyvvizsgáló alapítói nyilatkozat kérelme a VVF Kft-vel 
kapcsolatban 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Helm János: A könyvvizsgálói standardok el�írják a könyvvizsgálók számra, hogy át kell 
vizsgálni a vállalkozás m�ködési feltételeit. Véleménye szerint a VVF Kft-nél a fenntartással 
kapcsolatban aggályai vannak, ezért a tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy a jöv�ben 
felkívánja-e tartani a Kft-t, amennyiben igen, úgy az továbbra is m�ködtethet�.  
 
Mikesy Tamás: A társaságra most lesz csak igazán szüksége az önkormányzatnak, hiszen a 
beruházások most fognak beindulni. Véleménye szerint ki kell adni ezt a nyilatkozatot. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság is javasolja a nyilatkozat kiadását, ezen kívül a lehet� 
legkisebb mértékre javasolja csökkenteni a Kft. kiadásait, ami jelen pillanatban az ügyvezet� 
fizetését jelenti, addig, amíg nem indulnak be a beruházások. 
 
Tegzes Dániel: A nyilatkozat egy technikai, formai dolog. A projekt csúszások miatt a 
jöv�ben is adódhatnak cash-flow problémák. Az ügyvezet� bérér�l a tulajdonosnak kell 
döntést hoznia. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a nyilatkozat aláírását támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
119/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az 
el�terjesztés mellékletét képez� alapítói nyilatkozatot. Felhatalmazza a polgármestert a 
nyilatkozat aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Mikesy Tamás képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van 

jelen. 
 
Abonyi Géza: A VVF Kft-hez kapcsolódik még, hogy E�ry Dénes lemondott a Kft. felügyel� 
bizottsági tagságáról, így helyette szükséges lenne egy új tagot választani. Kérte a 
képvisel�ket jelöljenek valakit tagjai közül. 
 
Kiss Károly: Zeller Tibort javasolta. 
 
Zeller Tibor: Nyilatkozott, hogy vállalja. 
 
Abonyi Géza: Mivel más javaslat nem volt, kérte, aki támogatja Zeller Tibor felügyel� 
bizottsági taggá választását, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
120/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
felügyel� bizottsági tagjának Zeller Tibort választja, határozott id�re, 5 évre. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

13. tsp: Sportcentrum házirendjének elfogadása 
El�terjeszt�: Bártfai István képvisel� 

 
Bártfai István: A Sport Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. 
 
Kiss Károly: Az érintett sport szervezetekkel megbeszélték-e? 
 
Bártfai István: Nem, hiszen ez majdhogynem egy formai dolog, szükség van rá, ezért ezt el 
kell fogadni. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a jöv� hét folyamán az önkormányzat és Bártfai István közötti 
szerz�dést át fogják tekinteni, hiszen több ponton módosításra szorul, de ett�l függetlenül ezt 
a házirendet most el kell fogadni. 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a házirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületnek 
121/2011. (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel� Testülete a mellékelt, Visegrád Város Sportcentrumára vonatkozó 
Házirendet elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
14. tsp: Egyebek 

 
Bártfai István:  

- hivatalos állásfoglalást kér az autóbuszon használatos gyermekülés ügyében 
- továbbra is kéri a hivatalt, hogy nézzen utána a stand területével kapcsolatos kártérítési 

igényr�l 
- civil szervezeteknek járó támogatás még nem került kifizetésre 
- azok a képvisel�k, akik lemondtak  tiszteletdíjukról, azoknak még nem érkezett meg a 

különböz� helyekre a pénzük támogatás formájában 
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Abonyi Géza: Az autóbuszban a gyermekülés használatával kapcsolatosan a Bizottság azt a 
öntést hozta, hogy kérjenek szakvéleményt ezzel kapcsolatosan, mehet fél árban a szül�k, 
akik ezt kezdeményezték, másik felében pedig az önkormányzat állja a költségeket. 
 
Kiss Károly: 

- az alsó „CS” háznál a vízelvezetés nem megoldott, jó lenne, ha a m�szakis oda  ki 
tudna menni megnézni 

 
Bálint Zsolt:  

- vasárnaponként le kellene zárni a sorompót a gátnál, mert nem lehet gyermekekkel oda 
kibiciklizni akkora a forgalom 

- A Spot Egyesülett�l és a Polgár�rségt�l megjött-e már a beszámoló? 
- többen sérelmezték, hogy a jegyz� asszony azokon a napokon dolgozik, amikor nincs 

ügyfélfogadás 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy bármikor bárki megkeresheti és szívesen áll 
rendelkezésre, egyébként korábban sem volt állandó ügyfélfogadása a jegyz�nek, csak egy  
délutánon egy hónapban. 
 
Ispán László és Márta kérelme: 
 
Abonyi Géza: Ispán László és Márta kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy a 
pünkösdi hétvégén vásárt szeretnének szervezni a nagy parkoló környékén. Erre közterület 
engedélyt szükséges kiadni az erre vonatkozó rendelet értelmében, azonban a kérelmez�k a 
meghatározott ár feléért szeretnék megkapni az engedélyt, vagyis 60 ezer forintért. Az 
engedély kiadása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik ugyan, de ett�l függetlenül 
tájékoztatni szerette volna err�l a testületet, illetve kikérni véleményüket. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryé dr Mezei Orsolya 
polgármester              jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   13/2011. 
Határozatok száma:  122-123/2011. (V. 30.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. május 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Visegrádi Városfejleszt� Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. május 30-án a 

Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Miklós Melinda jegyz� helyett 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Miklós Melinda 
 
 
Meghívottak:  

Helm János könyvvizsgáló 
Tegzes Dániel ügyvezet� 
Lelkes László felügyel� bizottság tagja 
Dobó István felügyel� bizottság elnöke 

 
 
Távol maradt képvisel�k: 
 
   dr Balázs Mária 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
122/2011 (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Visegrádi Városfejleszt� Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza  

 
Dobó István: Tájékoztatta a testületet, hogy a Visegrádi Városfejleszt� Kft. felügyel� 
bizottsága megtartotta ülését, melyen megtárgyalta a 2010. évi beszámolót és azt elfogadásra 
javasolja a Képvisel�-testületnek. 
 
Helm János: Mint a Társaság könyvvizsgálója, elmondta, hogy az írásos anyagot a 
jogszabályok értelmében megfelel�en elkészítette, ehhez hozzáf�zni valója nincs. Javasolja 
annak elfogadását. 
 
Kiss Károly: Ahogyan az a felügyel� bizottság ülésén kérésként elhangzott, � is egyetért 
azzal, hogy a Kft. ügyvezet�je készítsen egy írásos anyagot a Kft. jöv�beni feladatairól, 
elképzelésekr�l. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az anyag egyértelm�, javasolta, hogy szavazzanak róla. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a VVF Kft. beszámolóját 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
123/2011 (V.26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a  Visegrádi Városfejleszt� Kft. 2010. 
évi egyszer�sített éves beszámolóját 2200 eFt mérleg f�összeggel és -107 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                      jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   14/2011. 
Határozatok száma:  124-127/2011. (VI.09.) 
Rendeletek száma:  11/2011. (VI.09.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. júniusi 9-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 

1. Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása 
 

2. Pénzügyi vezető személyi bérének megállapítása 
 

3. A parkolás rendjéről szóló rendelet módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Miklós Melinda jegyző helyett 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 

Miklós Melinda 
 
 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Bártfai István 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendre vonatkozóan módosító javaslat 
nem volt, így kérte, aki a meghívóban szereplő 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 
124/2011. (VI.09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának megvitatása és 

elfogadása 
Előterjesztő:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Cseke László ügyvezető 

 
Cseke László: Elmondta, hogy a Kft. jelenleg a törzstőkéjével rendelkezik, kintlévősége, 
tartozása nincs, működése stabil. Ebben az évben 461 eFt nyeresége volt. Az idei évben is, 
mint mindig a palotajátékok sikere fogja eldönteni a pénzügyi mérleget.  
 
Bálint Zsolt: Ki végzi a Kft. könyvvizsgálatát és mennyiért? 
 
Cseke László: A C.C. Audit Könyvvizsgáló Zrt. csinálja a Kft. auditálását, évi 80 eFt-ért. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Pro Visegrád 
Kft. 2010. évi beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
125/2011. (VI.09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Visegrád Nonprofit Kft. 2010. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



4 
 

 
2. tsp: Pénzügyi vezető személyi bérének megállapítása 

Előterjesztő:  Abonyi Géza (írásbeli) 
 

- A napirendről szó szerinti jegyzőkönyv készült –  
 
Abonyi Géza: Az előterjesztést olvastátok. Arról van szó, hogy a Fótos Tünde pénzügyi 
vezető visszajön, illetve jelezte, hogy vissza jönne. Korábban egyeztettem már képviselőkkel 
ebben az ügyben. Ő megkezdte a munkát e hónap elsejétől, egyenlőre tájékozódási jelleggel, 
az összes eddigi dolgot, főleg a tavalyi évre vonatkozóan elkezdte átnézni. Itt a bérének a 
megállapításáról van szó. A bér megállapításnak a testületet érintő része az a 2,5 millió forint, 
amely nem volt betervezve erre az évre, mert, hogy úgy indultunk neki, főleg az én 
elképzelésem és javaslatom szerint, hogy ha lehet, akkor spóroljuk meg a pénzügyi vezető 
státuszt. De hát ez úgy néz ki, hogy sajnos nem megy ez a dolog, több oka is van, hogy nem 
megy. Én úgy gondolom, hogy a feladatok akkorák, másrészről pedig a képviselő testületi 
tagoknak az elvárása és igénye, ami teljesen jogos arra, hogy ők megfelelő tájékoztatást 
kapjanak és megfelelő előterjesztéseket kapjanak pénzügyileg én úgy gondolom, hogy sajnos 
ezt az akkori elképzelésemet átírta. Tehát szükség van pénzügyi vezetőre és kérem a 
Képviselő-testülettől, hogy ezt a bizonyos 2,5 millió forintos összeget a tartalék alap terhére 
biztosítsa. A tartalékalapot természetesen ennek megfelelően meg kell emelni. 
 
Bálint Zsolt: Miből? 
 
Abonyi Géza: Na most miután már az elmúlt testületi ülésen is szó volt arról, hogy túlléptük 
már a keretünket, azt az 5 milliót, ami volt. 10 millió forintos összegre javaslom emelni a 
tartalék alapot. Természetesen a másik lába ennek a történetnek nem lehet másból, mint 
ingatlan eladási tervezésből. Tehát lényegében ennek a lejátszása úgy nézne ki, hogy – 
ahogyan jegyző asszony tájékoztatott engem – most ezeket határozati javaslat szinten 
megtudjuk tenni, meg tudjuk szavazni, mindenképpen szükség lesz rendelet módosításra, a 
költségvetés rendelet módosítására és akkor ezeket a közbeni határozatokat tudjuk rendeletté 
emelni, akkor, ha eljön az ideje. Ez általában olyan július-augusztus körül volt szokásban az 
eddigiek szerint. Nos, ennyi az előterjesztés, kérem, hogy ha kérdések illetve hozzászólások 
vannak, először nézzük a kérdéseket! Tessék! 
 
Bálint Zsolt: Én nem tudom, de ha júniustól jön valaki, akkor az 7 hónap, nem 6 hónap. 
Tehát akkor ez a 2,5 millió már eleve nem jó.  
 
Abonyi Géza: Decembert nem számoljuk ide, tehát a decembert a következő évre számoljuk. 
 
Bálint Zsolt: Egyet szeretnék megkérdezni, hogy bele lehet-e neki írni a szerződésébe? Én 
attól félek, hogy ugyan úgy fogunk járni, mint a jegyző asszonnyal, hogy most éppen 
föltornázza a pénzt és elmegy még egyszer szülni egy éven belül és ugyan ott fogunk járni. 
Kiveszi az összes szabadságát, mint a jegyző asszony, mindent meg fog csinálni, fölmegy a 
bére, majd utána elmegy szülni. Neki meg lesz a jó pénze, nekünk elfogyott a pénzünk és itt 
vagyunk megint jegyző asszony nélkül. Félek, hogy ugyan ez lesz a vezetővel is. Fiatal, most 
szült egyet, nem lennék meglepve, ha megszülné a  másodikat is, isten adja hadd szüljön, nem 
arról van szó, csak nehogy úgy járjunk, mert ugyan úgy fog ő is visszajönni. Kiadjuk neki a 
szabadságokat, lecsúsztatja, letölti. 
 
Abonyi Géza: Igen, így van. 
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Bálint Zsolt: Tehát, mert megint úgy fogunk járni, hogy fél évig kiadjuk a szabadságot, nem 
egész munkakörben dolgozik. Majd mikor ez minden lement, megszavaztuk neki ezt a 
nagyobb bért, utána bejelenti, hogy szülök. Ahogy ezt eljátszotta már valaki nálunk, úgyhogy 
ettől félek, hogy megint ugyanezt fogjuk eljátszani. Ez az egyetlenegy problémám van, hogy 
ugyanebbe fogunk belefutni, mint amibe most belefutottunk a jegyző asszonnyal. Mert nem 
hiszem, hogy az is csak úgy becsúszott, hanem ez ki volt tervezve. 
 
Abonyi Géza: Nézd Zsolt! Ezt természetesen nem lehet kizárni, ezt nem lehet kizárni. 
 
Bálint Zsolt: Jó, csak megint ott tartunk, hogy kiadjuk az összes szabadságot, kiadjuk az 
összes pénzünket, majd utána 
 
Abonyi Géza: A szabadságot, bármikor is jön ő vissza, mindenképpen ki kell fizetnünk. 
 
Bálint Zsolt: Igen, de úgy csinálhattuk volna, hogy eleve elküldtük volna szabadságra, amíg 
nem használjuk és utána mikor visszajön és letöltötte, akkor napi nyolc órában lehetett volna 
használni. Csak ezt mi ugye nem tudtuk, hogy ez így működik, utólag tudtuk ezt is meg és én 
attól félek, hogy a pénzügyi vezetőnél is ugyanezt fogjuk eljátszani. 
 
Abonyi Géza: Elméletileg nem lehet kizárni, de azt meg én gondolom, hogy nem lehet 
belevenni egy szerződésbe, amiben kötelezi megát, hogy nem fog gyereket szülni. Nem 
hiszem, hogy létezik olyan szerződés, amibe ezt le lehet írni.  
 
Bálint Zsolt: Jó, csak nekem ez a felvetésem van, hogy így fogunk járni. 
 
Abonyi Géza: Én megoldását ennek a dolognak ilyen szempontból nem látom, hacsak nem 
egy férfit veszünk fel helyette, bár az új szabályok szerint egy férfi is elmehet gyedre vagy 
gyesre, ha akar. Valós, amit felvetettél. 
 
Bálint Zsolt: Nem látom az útiköltségét, az is pluszba jön rá, jön rá a 6 hónap caffeteria, az is 
egy százas megint, tehát. 
 
Abonyi Géza: Amikor a bér alku vagy tárgyalás volt vele, ahogy említettem nektek volt egy 
ilyen végül is az is nyomot valamennyit a latba, az én részemről, hogy ezért a pénzért, amiről 
most szó van ezért igazából nem nagyon kapunk olyan embert, aki megfelelő lehet 
szakmailag. A Tünde eddig itt valamilyen szinten bizonyított, tehát vele végül is zsákba 
macskát nem veszünk. Ennyi pénzért meg nem tudom, hogy kapunk-e  hasonlót. 
 
Zeller Tibor: Jó, hát Géza, ha nem próbáljuk meg, akkor biztos, hogy nem kapunk, mert meg 
sem próbáltunk egy másikat szerezni. 
 
Abonyi Géza: Nézd, ő már eleve benne van a státuszba, most ha felveszünk egy másikat, ő 
meg azt mondja, hogy visszajön, akkor most mi történt. 
 
Bálint Zsolt: Igen, vissza kell venned, ki kell adni a szabadságát, maximum utána tudod 
kirakni, ha annyira akarod, de egyébként mást nem tudsz. Nem a Tündével van bajom, én nem 
is ismerem. 
 
Abonyi Géza: Gondolom Zsolti. 
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Bálint Zsolt: Nem is ismerem, tényleg, tehát nem avval van problémám, abszolút nem a 
Tündével van problémám, mert lehet, hogy teljesen jó lesz. Én megkérdeztem valakit, azt 
mondta 310-ért le se ül. 
 
Abonyi Géza: Igen, én is úgy gondolom. 
 
Mikesy Tamás: Most 310 –ről beszélünk? 
 
Abonyi Géza: 310 bruttó fizetésről beszélünk. 
 
Mikesy Tamás: Na most nekem erről az a véleményem, hogy amúgy én ennek nem lennék 
ellene, bár meg sem próbáltunk mást nyilvánvalóan. Viszont azt látni kell, hogy ebben az 
esetben mi most eltérünk a normál köztisztviselői bérezéstől, mert személyi bért alkalmazunk, 
ami szerintem nem föltétlen szerencsés egy önkormányzatnál. Én ezt soha nem is támogattam 
nagyon ezeket a személyi bérezéseket, mert munkahelyen belül feszültséget szül, hogy 
valakinek személyi bére van, valakinek meg nincs személyi bére meg egyebek. Viszont azt 
gondolom, hogy ha van ilyen szándék, hogy eltérjünk a személyi bérezés felé, akkor viszont 
keményebb feltételeket kell szabni. Tehát azt gondolom, hogy akkor a munkavállalónak is, 
tehát ha mi eltérünk tőle, akkor a munkavállalónak is egyértelmű feltételeket kell látnia én azt 
gondolom. Na most ebben az előterjesztésben ez az egyik legnagyobb problémám, hogy 
ezeket nem látom benne megmondom őszintén.  Tehát egyértelmű az, hogy a Tünde napi 8 
órában itt fog ülni a hivatalban? 
 
Bálint Zsolt: Hát, ha lejárt a szabadsága. 
 
Mikesy Tamás: Hát, nyilvánvalóan, tehát itt ül napi 8 órát, hétfőtől péntekig, munkaidőben 
itt fogja tölteni az idejét a hivatalban? 
 
Abonyi Géza: Hát én ezt nem tudom, hogy mennyire kell, hogy kikössük, hiszen nem erről 
van szó, hanem arról van szó, hogy legyen egy jó pénzügyi vezetőnk. 
 
Mikesy Tamás: Hát, aki 8 órában jön vissza ennyi bérért dolgozni. Tehát erről volt szó. 
 
Bálint Zsolt: Egy pillanat, azt hadd kérdezzem már meg, hogy ha marad a 210, ugye, 
amennyi ugye arról volt szó először, hogy annyi? 
 
Abonyi Géza: Igen. 
 
Bálint Zsolt: És hogyha visszaadjuk neki a státuszt, mint vezető, az ugye 40%-ot nyom a 
latba azt hiszem, vagy valami ilyesmit. Tehát mi van akkor, hogy ha a vezetői pótlékot adjuk 
meg neki és így adjuk meg neki a bért? Tehát akkor a bére az marad a 210, csak a pótlékot 
adjuk meg. Mert ugye most azért lett ilyen kevés, mert levettük a vezetői tisztségét. És amikor 
nem volt, akkor mennyi volt a fizetése? 
 
Abonyi Géza: Melinda emlékszik erre? 
 
Miklós Melinda: Hát, talán olyan 420 körül. 
 
Abonyi Géza: Pótlékkal együtt. 
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Bálint Zsolt: Az egy vezetőnek mennyi az izéje? 100%-a? 
 
Mikesy Tamás: Nem is jól volt besorolva, mint vezető. Hát az volt a baj például. 
 
Miklós Melinda: Ahhoz a besoroláshoz fix szorzószám tartozott. 
 
Bálint Zsolt: A 210-ről lett 420 vagy menni, azt akárhogy számolom, 100 %-nál tartunk. 
Tehát akkor, aki itt most vezető, azoknak mindenkinek ekkorát ugrik a fizetése? Mert akkor 
azért. 
 
Mikesy Tamás: Ezek rossz besorolások voltak, maradjunk őszinték. 
 
Bálint Zsolt: Na, jó, csak akkor nézzük meg úgy, hogyha megcsináljuk neki a vezetőit és úgy 
adjuk meg, akkor ugye senki nem szólhat, mert végül is akkor ő a pénzügyi osztály vezetője, 
tehát tényleg akkor ő egy vezető. Kapja meg azt a pótlékot semmi gond nincs vele. 
 
Abonyi Géza: És ha a vége ugyanez, akkor? 
 
Bálint Zsolt: Na, jó, csak akkor az a baj, ha egyszer megvan ez  310 és megadod neki, onnan 
már vissza nem tudsz menni soha. 
 
Abonyi Géza: Ezt én nem tudom, hogy nem tudok-e? 
 
Bálint Zsolt: Hát elméletileg nem nagyon. De ha viszont a pótlékot veszed le, akkor még 
mindig ugyanúgy vissza tudsz menni. Én csak kérdezem. Mert mondom, nekem a 310-ellen 
nincs kifogásom, mert megkérdeztem valakit, azt mondta annyiért le se ülne. Csak, hogy ne 
legyen ebből konfliktus, hogy az izén belül az egyiknek miért nyomják föl, mert, hogyha 
vezető és tényleg ő a vezető és felel mindenért, ő felel a pénzügyét, akkor legyen pótléka.  
 
Abonyi Géza: Nézd, egyértelmű, hogy az előző fizetéséhez képest egy kicsit most eltekintve 
mindenféle besorolástól és pótléktól, egy százassal így is kevesebbet kap. Tehát ő még így is 
rosszul járt.  
 
Bálint Zsolt: Jó, ezt én értem, megint ez, mint a Mónikánál. (többen beszélnek) 
 
Abonyi Géza: Mint a Mónikánál. 
 
Bálint Zsolt: Nem ő járt rosszul, hanem akkor ő nagyon jól járt. 
 
Abonyi Géza: Ez az ő szemszögéből másképpen látszik.  
 
Bálint Zsolt: Igen, csak a másikat, aki mondjuk ott ül és mondjuk 90-ért dolgozik, az nem 
biztos, hogy ugyanaz, tehát ezt is azért mérlegelni kell. 
 
Abonyi Géza: Jó, sok mindent mérlegelni kell természetesen. 
 
Bálint Zsolt: Jó, én csak kérdeztem, hogy így nem-e lehet? 
 
Abonyi Géza: Jó, van-e még hozzászólás, mert én úgy látom 
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Mikesy Tamás: Bocsánat, nem kaptam a kérdésemre választ. 
 
Abonyi Géza: Igen? 
 
Mikesy Tamás: Tehát ő napi 8 órában itt fog ülni a hivatalban? 
 
Abonyi Géza: Nem hiszem, hogy itt fog ülni 8 órában.  
 
Bálint Zsolt: Akkor miért 8 órás? 
 
Mikesy Tamás: Akkor miért 8 órás állásról beszélünk? 
 
Abonyi Géza: Ha úgy hozza az élet, akkor lehet, hogy haza megy és otthon dolgozza le, 
………….( nem érteni a szót) meg tudja tenni. 
 
Mikesy Tamás: Az előzetes megbeszéléseken nem erről volt szó, amikor itt ültünk a 
hivatalban múltkor egy hete. 
 
Abonyi Géza: Természetesen 8 órás állása van, de ne haragudj, egy kisgyerekkel otthon. 
Hogyha most arról van szó, hogy számítógépen kell neki dolgozni, miért ne mehetne haza és 
fejezhetné be számítógépen. Én nem fogom, senkinél nem stoppolom, hogy hánykor jött be és 
hánykor ment el, mint ahogy nálad sem stoppolta senki az időt.  
 
Mikesy Tamás: Csak az különbség, hogy én kötetlen munkaidőben vagyok, a hivatali 
alkalmazottak meg kötött munkaidőben dolgoznak. És én itt vagyok szombaton is meg 
vasárnap is, ha kell meg este 9-kor is ha kell. A hivatali alkalmazottak kötött munkaidőben 
dolgoznak. 
 
Kiss Károly: Azért ők is itt vannak néha, mikor ……..(nem érteni a szót) 
 
Mikesy Tamás: Nem azt mondom, hogy néha nincsenek itt, én nem ezt állítom. De azt le is 
csúsztatják utána. 
 
Abonyi Géza: Jó, Tamás! 
 
Mikesy Tamás: A Másik az, hogy a faluba vagy a városba nem lesz jó visszhangja annak, 
hogyha valakik a hivatalban 8 órás állásban, nem kötött munkaidőben, csúsztatgatással 
dolgoznak. Nem is erről volt szó az előzetes megbeszélés alapján.  
 
Abonyi Géza: Tamás! Arról van szó, hogy 8 órás állásba kerül, ennyi pénzért, erről volt szó. 
Arról, hogy most itt van 8 órát vagy nincs itt, nem volt szó. 
 
Mikesy Tamás: De volt, na mindegy. 
 
Abonyi Géza: Ez így nem hangzott el, hogy 8-tól 4-ig itt fog ülni minden nap. 
 
Mikesy Tamás: Azért hangzott el Géza, mert én pont ezt az aggályomat vetettem föl, hogy 8 
hónapos kisbabája van és hogy fog dolgozni napi 8 órát? 
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(Egyszerre beszélnek) 
 
Abonyi Géza: Most figyelj ide! Most nem tudom, hogy ez miért kabinet kérdés egy ilyen 
dologba, amikor egy pénzügyi vezetőt akarunk fölvenni, aki végre gatyába rázza ennek a 
városnak a pénzügyeit. Hogy most ő haza megy a gyerekéhez egy órával előbb vagy nem 
megy haza? Miért lehet ez tétel, szerinted? Itt ülhet nekem ő 8 órát, ha nem csinál semmit, mit 
érek vele? 
 
Mikesy Tamás: Így van. Tehát ez az ő főnöke dolga, hogy ellenőrizze a munkáját. Ezért van 
a jegyző, aki ellenőrzi a pénzügyi beosztottjának, hogy dolgozik-e? Az megint más kérdés. Jó, 
mindegy ebben nem értünk egyet. Kész-passz.  
 
Zeller Tibor: Na most ezzel kapcsolatban azért nekem is az a véleményem, hogy ilyen 
alapon majd holnapután jön a másik is és azt mondja, hogy én is haza megyek dolgozni. Én is 
otthon fogom a dolgomat elvégezni és akkor oda fogsz jutni, hogy egyedül fogsz itt ülni, mert 
mindenki otthonról fogja computeren keresztül végezni a munkáját. Szóval ezzel én sem értek 
egyet, mert hogyha valakinek itt van a munkahelye, azért még mindig a munkahelyen jobban 
lehet kontrolálni azt, hogy valaki mit csinál, mint azt hogyha otthon beül. Szóval ezzel nem 
igazán értek egyet. A másik pedig, arról is beszéltünk viszont, hogy ezzel a hölgyikével meg 
kellene beszélni azt, arra számítson, hogy elmegy nyugdíjba a kolléganő, a Gabi, hogy nem 
szeretnének helyette fölvenni senkit. Nem tudom, hogy ezt tudja-e ő? Mert, hogy ezt a munkát 
is át kell vállalni. Én tudom, hogy ő rosszabbul járt, de vegyék tudomásul, hogy az ország is 
rosszabbul áll. Mert ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Úgyhogy mi nem akartunk az 
idén létszámot bővíteni, kvalitási okokból megkívánja azt, hogy a pénzügyi vezetőt 
visszahozzuk akár 4 órásba, akár teljes munkaidőbe, akkor viszont tudja azt, és ebben 
egyezzünk meg, nyilván nem tudunk róla határozatot hozni, hogy igenis a pénzügyi osztályra 
nem veszünk fel senkit, amikor nyugdíjba megy a kolléganő. Mert ezt a  munkát két értelmes, 
normális nőnek, vagy személynek, hogyha ez rendesen gépesítve van, akkor ezt el kell tudni 
végezni. Mert máshol is megcsinálják. 
 
Abonyi Géza: Ezt elfogadom. 
 
dr Balázs Mária: Miért nem lehet 4 órában? Hát külföldön, hogyha valakinek kis gyereke 
van, azok is dolgoznak, otthon dolgoznak, de nem nyolc órában, vagy megbízási szerződéssel.  
 
Abonyi Géza: A probléma az ott van, hogy 4 órában azért nem tudjuk felvenni, mert 4 órában 
nem jön el. Mert a fele fizetését kapja és a fele fizetéséért meg nem hagyja ott a mostani 
helyzetét.  
 
dr Balázs Mária: Akkor meg nem hinném, hogy egy hivatalnak kell alkalmazkodni az ő 
igényeihez. 
 
Abonyi Géza: Jó, elfogadom. Akkor kínáljuk meg ezzel a feltétellel és a munkaviszonya úgy 
fog kinézni, hogy napi 8 óra és reggeltől estig. Már kezdettől végéig. 
 
Zeller Tibor: Hát, hogyha ő akar dolgozni szerintem. 
 
Abonyi Géza: Rendben. Abban az esetben, hogyha nem vállalja, akkor keresünk mást. De 
amíg nem találunk mást, olyat, aki itt dolgozik 8 órát, vállalja ezt a felelősséget és körülbelül 
ennyi pénzért, addig legyetek szívesek és azokat az igényeket, amik a különböző 
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információkra, kimutatásokra és egyébre vonatkozik, azokat akkor fogjátok vissza. Ennyi 
lenne az én kérésem. Jó? Akkor azzal együtt én most szavazásra teszem fel a kérdést, mert 
nem szeretném csak így lezárni ezt. Tehát a határozati javaslat az úgy szólna, hogy biztosítja-
e erre a célra, tehát a Tünde fizetésére, nem másra és nem általában, biztosítja-e a képviselő-
testület ezt a 2,5 millió forintos összeget a tartalék alap terhére. 
 
Bálint Zsolt: Na de azt még mindig nem beszéltük meg, hogy ez 2,5 millió forint. Ez csak a 
fizetése. De a többi, ami hozzájön, az még több. Kap caffeteriát 14 ezret, kap útiköltség 
térítést, az is valamennyi. Ez mind plusz pénz.  
 
Abonyi Géza: Zsolti! Ezt én most neked nem tudom megmondani, ez az előterjesztést én 
ezzel a számmal így kaptam. Ez ki lett számolva.  
 
Mikesy Tamás: Hát akkor mindent beleértve ebbe, akkor 2,5 millió. 
 
Bálint Zsolt: Akkor jó, 2,5 millió, elfogadom. 
 
(Többen beszélnek) 
 
Zeller Tibor: Nincs ezzel semmi probléma, csak tényleg azt gondolom, hogy vegye 
tudomásul, hogy ma egy munkahelyet meg kell becsülni és hogy jövőre  Gabi nyugdíjba 
megy, akkor. Az meg a másik, hogy aztán, ha elmegy szülni, akkor… 
 
Kiss Károly: A szüléssel kapcsolatosan nem tudsz mit csinálni. Azt viszont én is, ha Tibor 
nem mondta volna, azért én is mondtam volna szintén ezt, hogy a Gabi ha jövőre elmegy, föl 
kell erre készíteni őket lelkileg, hogy nem szeretnénk…. tehát a leépítést, hogy úgy mondjam 
tényleg komolyan gondoltuk annak idején. 
 
Abonyi Géza: Rendben van, így lesz majd. Akkor kérem szépen ennek a határozati 
javaslatnak most a tétje az, hogy ennyi pénzért, ilyen feltétellel, ahogy itt le van írva a Tündi 
jöjjön vagy ne jöjjön? Tehát, ha megszavazzátok, akkor jön, ha nem szavazzátok meg, akkor 
életbe lép a másik történet.  
 
Mikesy Tamás: Most melyik a másik történet?  
 
Abonyi Géza: Hát az, hogy ha elfogadja a 8 órást, hogy itt van bent nyolc órát és ezt a 
bizonyos jövőre vonatkozó 2 személyt is aláírja és elfogadja, akkor működik a dolog. 
 
Mikesy Tamás: Igen. Tehát ez úgy szól a határozati javaslat, hogy, tehát magyarul, hogy  
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. éves költségvetésben az 
Igazgatás szakfeladat személyi- és járulék kiadási előirányzatát összesen 2.500 eFt összeggel 
megemeli, a tartalékalap terhére, amely a pénzügyi vezető számára 2011. 06.01.-től személyi 
illetmény megállapításához használható fel. Kész, ennyi. És az még a hozzátétel, hogy 8 órás 
letöltendő munkaidő. 
 
Abonyi Géza: Rendben van. 
 
Bálint Zsolt: És az, hogy fölkészítik arra… 
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Abonyi Géza: Rendben van ez a kettő, ne vegyük be a határozati javaslatba, de így lesz a 
szerződés vele megkötve vagy nem megkötve. Jó?  
 
Mikesy Tamás: Így van. 
 
Abonyi Géza: Maradjunk ennyiben. Na akkor kérem, aki ezt támogatni tudja, az szavazzon. 
 
Mikesy Tamás: Na most még egy kérdésem van, ügyrendi kérdés, bocsánat.  Van ugye 
határozati javaslat I. és határozati javaslat II. Na most az az igazság, hogy az első 
véleményem szerint , ebbe nem vagyok teljesen biztos – Melinda tudná mondani – hogy az 
első határozati javaslat az gyakorlatilag költségvetés módosítást jelent, tehát szerintem azt… 
 
Kiss Károly: De a módosítást az egyszer szoktuk csinálni, általában augusztus végén, 
szeptember elején. 
 
Mikesy Tamás: Jó, de akkor arról ne legyen szavazás, mert az első javaslat az költségvetés 
módosítást jelent.  
 
Abonyi Géza: Mind a kettő azt jelenti. 
 
Kiss Károly: Az mindegy. 
 
Abonyi Géza: Na most Tamás, ennek a lényege az, ahogy nekem az Orsi elmagyarázta – 
hogy menet közben ilyeneket lehet csinálni határozattal, de aztán a végén egy rendeletet kell 
alkotni az egészről.  
 
Mikesy Tamás: Jó, tehát akkor most csak a másodikról szavazunk akkor. 
 
Abonyi Géza: Nem, az elsőről is. Az elsőt azért csináljuk, hogy …. 
 
Mikesy Tamás: Ezt értem, csak a költségvetési tartalékalapot megemeljük 5 millió forinttal 
és most meg csak 2,5 milliót veszünk el belőle. Akkor miért kell megemelni 5 millióval? 
 
Kiss Károly: Na ezért kell a módosítás majd akkor. 
 
Abonyi Géza: Megemelhetjük most csak 7,5-re is, én csak arra gondoltam, ha még valami 
beleesik, akkor ne kelljen megint ezt a dolgot eljátszani. Legyen 2,5 millió tartalékunk, ez 
nem jelent semmit, hogy ezt föl kell használni.  
 
Mikesy Tamás: Azzal én nem értek egyet, jó mindegy, szavazzunk! 
 
Kiss Károly: De ez tulajdonképpen egy szokásjog, tehát igazából eddig ez mindig így volt. 
 
(többen beszélnek) 
 
Abonyi Géza: Jó, akkor kezdjük az elsővel, hogy rögtön legyen, amibe nem értünk egyet.  
Kérem, hogy aki az első határozati javaslatot elfogadja, az most jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2  tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
126/2011. (VI.09.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 2011. évi 
költségvetés általános  tartalék alap összegének megemelését 10.000 eFt összegre. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Abonyi Géza: Megállapítom, határozati javaslat volt, tehát egyszerű többség elég, tehát ez a 
javaslat elfogadásra került. A második határozati javaslat, melyben az előbb ismertetettek 
szerint ezt a bizonyos 2,5 millió forint összeget biztosítjuk a pénzügyi vezető számára ebben 
az évben, kérem, hogy aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
127/2011. (VI.09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. éves költségvetésben az 
Igazgatás szakfeladat személyi- és járulék kiadási előirányzatát összesen 2.500 eFt 
összeggel megemeli, a tartalékalap terhére, amely a pénzügyi vezető számára 2011. 
06.01.-től személyi illetmény megállapításához használható fel. 
 

Határidő : azonnal 
Felelős : jegyző 

 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a határozati javaslat elfogadásra került, 
azokkal a kiegészítésekkel, amiről szó van. 
 

-  szó szerinti rész vége –  
 

4. tsp: A parkolás rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Már korábban is szó volt arról, hogy jó volna hasznosítani a nagy parkoló 
területét, a parkolást illetően. Becslések szerint a kis palotajátékok ideje alatt és hétvégente, 
mintegy 26 nappal számolva 660 eFt bevétel lehetett volna, ha személyautóra 300, autóbuszra 
500 Ft-os tarifát számolnának. Tehát a nyáron jelentős bevételt lehetne beszedni. A parkoló 
felfestésére, táblákra vonatkozóan egyébként is történtek már előkészületek, a megfelelő 
tájékoztatás érdekében. Azokon a napokon, mikor valamilyen rendezvény van a parkoló 
környékén a Fő utcának a palota felé eső részét lezárnák az utós forgalom elől, a helyi lakosok 
mehetnének csak be, illetve, akik ott dolgoznak. A felszabaduló utcarészen akár vásárt, 
rendezvényt is lehetne tartani, erre egyébként most pünkösdkor lesz is egy kísérlet.  
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Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a parkolási díj bevezetésével nem ért egyet, de ezt 
kivételesen meg fogja szavazni, mert az önkormányzat anyagilag rossz helyzetben van. A 
rendelettel kapcsolatban fontos megnézni azt a 2008-as Kormány rendeletet, ami pontosan 
előírja a parkolás rendjének bevezetésére vonatkozó szabályokat, kéri, hogy ezt a hivatal 
tartsa be. Jelezte, hogy a rendelet-tervezetben néhány elírás található, kérte, hogy ez legyen 
kijavítva. Javasolta, hogy valóban az az idő legyen beleírva a rendeletbe, amikor ténylegesen 
díjat kívánnak szedni, tehát, ha nem szednek hétfőtől-péntekig, akkor célszerű lenne csak a 
szombat vasárnapot és ünnepnapokat beírni. 
 
Kiss Károly: Nagyon méltányosnak, kevésnek tartja a 300 és 800 forintot, de 
bevezetésképpen jó. Minél előbb el kell ezt kezdeni, és jövőre vonatkozóan a tapasztalatokat 
össze kell gyűjteni.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint nem kellene lekorlátozni a lehetőséget arra, hogy csak 
hétvégén szedjék a díjat. Maradjon benne a rendeletbe a hétköznap is.  
 
Bálint Zsolt: Felvesz az önkormányzat még egy embert, aki szedi a díjat? Mert egy ember ezt 
nem fogja tudni csinálni. 
 
Abonyi Géza: Normális hétköznap nem éri meg állandó jelleggel kint lenni, ezért akkor nem 
kell állandóan ember, csak hétvégén és ünnepnapokon. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, miszerint csak hétvégén 
és ünnepnapokon szedjenek parkoló díjat. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Mikesy Tamás módosító javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3  tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
128/2011. (VI.09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Mikesy Tamás képviselő 
azon javaslatát, mely szerint a „Parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek 
megváltásáról szóló rendelet 3. számú mellékletében a parkolási idő hétvégére és 
ünnepnapokra szóljon. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a rendelet tervezet pontatlanságai legyenek kijavítva. 
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy az idő intervallum csak 10-18-ig legyen behatárolva. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal. Mivel több módosító javaslat nem volt, kérte, aki a 
rendelet módosítását elfogadj, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül a 9/2005 (VIII.1.) számú, a „Parkolás rendjéről, valamint a 
parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló rendelet módosítását elfogadja. 
(Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
Abonyi Géza: Mivel több napirend nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester            jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   15/2011. 
Határozatok száma:  129-130/2011. (VI.23.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. júniusi 23-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 
 
1.  Visegrád Városközpont, Parkoló kialakítás útépítési engedélyezési eljáráshoz 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése tárgyában 

 
 



 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

 
 

Képviselők: 

Abonyi Géza polgármester 
dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 

 
   Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
 

 
 
 
 
Meghívott: 
 
   Kenéz Attila műszaki előadó 
 
 



Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Kérte, aki a nyílt ülés napirendjét elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
129/2011 (VI.23.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Visegrád Városközpont, Parkoló kialakítás útépítési engedélyezési eljáráshoz 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése tárgyában 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Kenéz Attila: A városközpont parkoló engedélyezési eljáráshoz kell az önkormányzatnak a 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adnia. A közútkezelő megadta a csomópont 
kialakításhoz a hozzájárulást és amennyiben az önkormányzat is hozzájárul, akkor az anyag 
beadható engedélyeztetésre. 
 
Mikesy Tamás: Jó lenne, ha kapna a testület egy ütemezést a városközponttal kapcsolatban, 
hogy mikor mire lehet számítani. Mert az utóbbi időben több ilyen kisebb döntés volt már, és 
egészében nem igazán látni, hogy hol állunk. 
 
Zeller Tibor: Ezek olyan apró dolgok, hogy szinte formaság a szavazás. Az ilyen jellegű 
dolgokról nem lehet összegzést készíteni. Ezek a dolgok mennek folyamatában.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
130/2011 (VI.23.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelem alapján hozzájárul, a 
Visegrád 85 és 84/4 hrsz. ingatlanokon létesülő parkoló útépítési engedélyezési eljárásához a 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásához. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
 
 



2. tsp: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet a busz kérdéssel? A sofőr most csúsztat vagy szabadságon van? 
 
Kiss Károly: A buszsofőr jelenleg szabadságon van.  
 
Abonyi Géza: A jövő heti testületi ülésen előterjesztésre kerül a téma. Ott kell eldönteni a 
buszsofőr kérdését is. 
 
Bálint Zsolt: Visegrád belső területein, illetve bicikli út mentén nem látja, hogy füvet 
nyírnának a VKG dolgozók, pedig az is Visegrád területe, nem csak a 11-es út melletti terület. 
 
Abonyi Géza: A városban nem kevés zöld terület van, a VKG csoport a lelkét kiteszi, hogy 
azt a több hektár zöld területet karbantartsák, itt is lefogják vágni, egy kis türelmet kér még az 
ott lakóktól. A bicikli út melletti terület pedig a Magyar Államé, a hivatal felveszi a 
kapcsolatot az illetékessel és a tervek szerint idén is lekaszálja VKG, ők pedig kifizetik.  
 
Bálint Zsolt: A TDM-ben ki képviseli az önkormányzatot? 
 
Abonyi Géza: Én. 
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és a nyílt ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Abonyi Géza        Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester         jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. június 30-án megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
Napirend előtt:  
A polgármester tájékoztatója az elmúlt időszak eseményeiről, valamint a Dunakanyar-Ipoly 
Kft. helyzetéről 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
1.  Fellegvár Óvoda beszámolója a 2010/2011-s nevelési évről 
2. Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es 
tanévről szóló beszámolója 
3. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (Logopédia és gyógytestnevelés ellátása) 
4.  Dunakanyar Erdei Általános Iskola ügye 
5. Iskolabusz  
6. Folyószámlahitel-keretről szóló határozat módosítása 
7. Rév pályázat 2011 
8. HÉSZ módosítás  
9. Jegyző helyettesítésére kiírandó pályázat 
10. Ifjúsági Alapra beérkezett pályázatok  
11. Szolgalmi jog bejegyzés engedélyezése a 840 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (Patak 
Fogadó) 
12. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Zeller Tibor 
 
Meghívottak: 

   Dobó Istvánné óvodavezető 
   Bozóki Mariann iskola igazgató 
   Ladányiné Fótos Tünde gazdasági vezető 
   Petőcz László autóbuszvezető 
   Kárpát Zoltán informatikus 
   Jung Vilmos Atlantis Visegrád Club Kft. ügyvezeője 
   Borosházi Tamás főépítész 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Napirend előtt beszámolt az előző ülés óta 
eltelt időszak eseményeiről. A napirendre vonatkozóan módosító javaslata volt, hogy az Erdei 
Iskola ügyét vegyék előre a 4. napirendi pontként, továbbá egy pótnapirendet javasol felvenni 
egy szolgalmi jog bejegyzés engedélyezése tárgyában  a 840 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 
(Patak Fogadó) Kérte, aki a pótnapirendi pont felvételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
133/2011. (VI.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét kiegészíti az 
alábbi napirendi ponttal: „Szolgalmi jog bejegyzés engedélyezése a 840 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan (Patak Fogadó)”. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a 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 
134/2011. (VI.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

1. Fellegvár Óvoda beszámolója a 2010/2011-s nevelési évről 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
Meghívott: Dobó Istvánné óvodavezető 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
elfogadásra javasolja. 
 
Abonyi Géza: A szeptemberi kezdésig van-e olyan beavatkozásra szükség, ami a komfort 
kényelmet javíthatja az óvodában? 
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Dobó Istváné: Elmondta, hogy a tisztasági meszelést a VKG elvégzi, nagyobb munkálatot 
pedig véleménye szerint nem kellene csinálni addig, míg el nem dől pontosan, hogy lesz-e új 
óvoda vagy sem. 
 
Abonyi Géza: Megköszönte a beszámolót, valamint az óvoda dolgozóinak színvonalas 
munkáját. Kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
135/2011. (VI.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fellegvár Óvoda 
beszámolóját a 2010/2011-es nevelési évről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

2. Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2010/2011-es tanévről szóló beszámolója 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
Meghívott: Bozóki Marianna iskola igazgató 

 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy az iskola személyi feltételei jók, ezt bizonyítja a 
gyermekek jó továbbtanulási aránya, sajnos a tárgyi feltételek már nem mutatnak ilyen jó 
szintet, de tisztában van azzal, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem engedi 
meg a nagyobb beruházásokat. 

Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
elfogadásra javasolja. 
 
Abonyi Géza: Megköszönte a beszámolót, valamint az iskola dolgozóinak színvonalas 
munkáját. Kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
136/2011. (VI.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről szóló 
beszámolóját. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

3. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (Logopédia és gyógytestnevelés ellátása) 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
Meghívott: Bozóki Marianna iskola igazgató 

Bozóki Mariann: Problémás a logopédia helyzete az iskolában. Szakértőkkel egyeztetve 
próbáltak meg törvényes megoldást kidolgozni. A pedagógiai szakszolgálatot intézmény 
egységként létre lehet és kellene hozni az iskolában, ahhoz, hogy a normatívát le lehessen 
hívni, ellenkező esetben is kötelező a feladatot ellátni, csak éppen akkor normatíva nem illeti 
meg az önkormányzatot. Az intézményegység létrehozásának határideje július 31. Egy fő 
intézmény egység vezetőt kellene ehhez alkalmazni, amihez pályázatot kell meghirdetni. Az 
óvodában lévő logopédust lehetne az intézmény egységben alkalmazni, valamint a fél állású 
iskola logopédus is itt kerülne alkalmazásra a továbbiakban. Véleménye szerint az előbbieket 
is figyelembe véve, és az állam általi anyagi hozzájárulással összességében rentábilis lenne az 
intézményegység létrehozása. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság megtárgyalta a kérdést és álláspontja szerint a 
szakszolgálat létrehozása volna a legjobb megoldás. Ehhez viszont egy szakértőt kellene 
felkérni, aki az egész megvalósítást formába önti július 31-ig. Tehát, ha ezt szeretné az 
önkormányzat létrehozni, akkor ez irányba lehet elindulni és a július végi ülésen lehet végső 
döntést hozni ez ügyben.  
 
Abonyi Géza: Mivel  témával kapcsolatban egyetértés mutatkozott, kérte, aki a bizottság 
véleményét támogatja, ezt jelezze! 

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
137/2011. (VI.30.) számú 

HATÁROZATA 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményen belül egységes 
pedagógiai szakszolgálatot kíván létrehozni. Ennek érdekében megbízza az intézmény 
vezetőjét, hogy kérjen fel egy szakértőt annak megvizsgálására, hogy a szakszolgálatot 
hogyan és mi módon szükséges létrehozni. Az erre vonatkozó szakértői javaslatot a 
Képviselő-testület soron következő, július végén tartandó ülésére készítse el, annak 
érdekében, hogy a Képviselő-testület annak alapján végső döntést tudjon hozni. 
 

Határidő: 2011. július 11. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 



6 
 

4. Dunakanyar Erdei Általános Iskola ügye 
Előterjesztő:  Mikesy Tamás Kulturális Bizottság elnöke 
Meghívottak:  Bozóki Mariann Áprily Lajos Általános Iskola igazgatója 

 
Mikesy Tamás: Első körben június 16-án a Kulturális Bizottság ülésén tárgyalták az Erdei 
Iskola ügyét, amikor az körvonalazódott, hogy az Erdei Iskolának anyagi támogatásra volna 
szüksége ahhoz, hogy szeptemberben el tudja kezdeni a tanévet. Ezen túlmenően olyan 
felvetés hangzott el, hogy az erdei iskola betagozódna az Áprilyba és szeptembertől egységes 
oktatás kezdődne el. Ennek lehetőségét - törvény előírások és idő hiányában - a bizottság 
elvetette. Ezek után felvetődött az a kérdés, hogy milyen támogatást tudna nyújtani az 
önkormányzat az erdei iskolának annak érdekében, hogy el tudjon indulni a jövő tanév és 
ezután egy hosszú távú együttműködés lehetősége. Ennek tükrében elkészült egy 
együttműködési megállapodás tervezet. Véleménye szerint, az önkormányzatnak az az 
elsődleges feladata, hogy az Áprily Lajos Általános Iskolát vigyék sikerre és hogy ebből az 
egész ügyből ez az iskola jöjjön ki sikerrel. Ha emellett tudnak olyan megoldást találni, ami 
az erdei iskolának is jó, az külön öröm lenne. Az önkormányzatnak meg kellene vizsgálni 
annak a lehetőségét, hogy megmentsék az erdei iskolát. Véleménye szerint ezzel foglalkozni 
kell. Amennyiben esetleg az erdei iskola bezár szeptembertől, akkor az Áprilyra is nagyobb 
teher fog hárulni ezzel, hiszen vannak ott tanuló visegrádi diákok is. Azt is látni kell, hogy az 
önkormányzat az elkövetkezendő néhány évben nem tud jelentős fejlesztéseket véghez vinni 
az Áprily iskolában, ezért ebben a kezdeményezésben kitörési pontot lát a fejlődés 
vonatkozásában. Vannak perspektívák a környékbeli települések tekintetében is, hiszen már 
több település is jelezte felénk csatakozási szándékát, ami azt mutatja, hogy gondban vannak 
az oktatás szempontjából. Tehát a térségben kellene egy nyugalmi helyzetet létrehozni az 
oktatás szempontjából, bár a megoldást erre még nem látja, de a lényeg az volna, hogy az 
Áprily Lajos Általános Iskolát a lehető legstabilabb helyzetbe kellene hozni a térség iskolái 
közül. Az erdei iskola épülete is kínál további lehetőségeket elvi szinten, hiszen az Áprily 
iskola hely hiányát is meg lehetne oldani.  
 
Balázs Lajos: Ismertette a Dunakanyar Erdei Iskola pénzügyi helyzetét, illetve annak 
jobbítási lehetőségei érdekében tett intézkedéseiket, azonban sem az oktatási tárca, sem a 
megkeresett egyházak nem tudnak és nem kívánnak segíteni. Az Egyesület nem tudja 
fenntartani az iskolát, és nagyon kétséges, hogy szeptemberben el tudják-e indítani a tanévet, 
ezért gondoltak arra, hogy próbálják meg a két iskolát együttesen tovább működtetni, 
racionalizálva a költségeket. A két intézmény integrálásával intézményt, szakmai hátteret és 
gyermekeket is nyerne a visegrádi alapoktatás. A költségvonzata ennek az integrálásnak 
véleménye szerint nem lenne jelentős. Ha sikerülne véghezvinni ezt a dolgot, akkor 
véleménye szerint a Dunakanyar legszínesebb oktatási intézménye jönne létre.  
 
Dobó István: Tájékoztatta a testületet az Erdei Iskola alapításának történetéről. Véleménye 
szerint itt a fő kérdés az, hogy egyrészt tud-e az önkormányzat segítséget nyújtani az erdei 
iskolának, hogy a jövő évet be tudja indítani, másrészt pedig egy hosszú távú együttműködést 
kellene kialakítani.  
 
Mikesy Tamás: A bizottsági tagoknak a többsége azt javasolja, hogy indítsák el ezt a 
munkát. Az együttműködési megállapodás főként elvi dolgokról szól. Ha létrejön a 
megállapodás, akkor fel kell állítani egy munkatervet és fel kell mérni a jelenlegi helyzetet. A 
legkényesebb pontja az együttműködési megállapodásnak a pénz, a támogatás, illetve annak 
ütemezése. 
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Kiss Károly: Mikorra és milyen ütemezésben lenne szükség a 8 millióra? 
 
Balázs Lajos: A 8 millió forint arra elég, hogy elinduljon az év, a képződő hiányt nem 
finanszírozza. 
 
Kiss Károly: A hosszú távú együttműködésnek nincs ellene, de időt kell hagyni az Áprily 
Iskolának, hogy a részletek kidolgozására. 
 
Dobó István: Véleménye szerint, ha a Dunakanyar Erdei Iskola nem tudja indítani a 
következő tanévet, akkor az épületből ki kell költöznie és az erdőgazdaság az épületnek más 
funkciót fog találni. Így ez az épület a város számára egyszer és mindenkorra megszűnik és 
nem használható fel továbbá közoktatásra.  
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy egyenlőre úgy érzi, hogy a téma még nincs abban a 
stádiumban, hogy az ő szava, mint intézményvezető döntő lehetne. Ebben a kérdésben először 
a fenntartónak kell kimondania a döntést. Előre kell bocsátani, hogy a közoktatási törvény 
még nem ismert, így a jövő is elég bizonytalan. Véleménye szerint a jelenleg az erdei iskolába 
járó, mintegy 60 gyermekből 9 visegrádi, tehát az önkormányzatnak az ő vonatkozásukban 
van ellátási kötelezettsége, nem hinné, hogy a többi gyermek, akik a környékbeli 
településeken laknak, többnyire Szentendrén, azok az Áprily iskolába szeretnének járni abban 
az esetben, ha az erdei iskola megszűnik. Segítségképpen természetesen lehet az is egy 
megoldás, hogy azokat a gyermekeket, akiket fogadni tud az Áprily, azokat már a következő 
tanévben fogadja. Nem szeretné, ha az esetleges megegyezés kapcsán az Áprily tanári karát, 
illetve az oda járó gyermekeket érintene valamilyen negatív változás. Elmondta, hogy neki 
elsősorban szakmai problémái és kérdései merülnek fel az ügy e stádiumában. Az épület 
elhelyezésével kapcsolatban az az aggálya, hogy messze van a két iskola egymástól. Ahhoz 
sok időre van még szükség, hogy a részletkérdéseket meg lehessen beszélni.  
 
Dr Balázs Mária: Elhangzott, hogy a gyermekek 60%-a Szentendréről jár az erdei iskolába.  
Ezért véleménye szerint felmerülhet az a kérdés is, hogy a szentendrei  önkormányzatot 
megkeresték-e ezzel a problémával, hiszen akkor számukra is legalább olyan fontos lehet ez a 
kérdés, mint Visegrádnak.  
 
Balázs Lajos: Nem, a szentendrei önkormányzatot nem keresték fel ez ügyben, de nem tartja 
elképzelhetetlennek, hogy őket is megkeressék, bár az eredményességet megkérdőjelezi. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint a dömösi és kisoroszi önkormányzatot is meg lehetne 
keresni, hogy támogassa a visegrádi iskolát, mert a visegrádi önkormányzat az onnan járó 
gyermekekre éves szinten 24-25 millió forintot fordít. Az erdei iskola anyagi segítését úgy 
tudja támogatni, ha a az Áprilynak is adnak 8 millió forintot fejlesztésre. Elviekben egyébként 
egyetért az együttműködéssel.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy tisztázni szeretné azt a kérdést, hogy itt most arról van szó, 
hogy ad-e az önkormányzat 8 millió forintot az erdeinek ahhoz, hogy elinduljon a jövő tanév 
vagy sem, és hogy utána is valószínűleg szükség lesz még anyagi segítségre. Elmondta, hogy 
ő ezt csak abban az esetben tudja támogatni, amennyiben feleslege képződik az 
önkormányzatnak. Az együttműködést egyébként támogatni tudja, de ezt a két dolgot külön 
kell választani. 
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Dr Balázs Mária: Véleménye szerint ez a kérés aránytalan az önkormányzatra nézve, hiszen 
úgy kérnek anyagi segítséget, hogy a jövő még abban az esetben is bizonytalan, ha 
esetlegesen az önkormányzat oda tudná adni a pénzt.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint abban az esetben, ha az önkormányzat kinyilvánítja az 
együttműködési szándékát, akkor ki kell munkálni azt, hogy a szükséges anyagiakat honnan 
teremti elő. Mivel több hozzászólás nem volt, kérte aki támogatja azt az elképzelést, hogy az 
önkormányzat tegyen lépéseket annak érdekében, hogy együttműködésre lépjen az Erdei 
Iskolával, továbbá megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ennek anyagi feltételeit hogyan 
biztosítja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
138/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
további lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Dunakanyar Erdei iskolával  
együttműködést hozzon létre, továbbá megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ennek 
anyagi fedezetét hogyan és mi módon tudná biztosítani. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
5. Iskolabusz ügye 

Előterjesztő:  Mikesy Tamás Bizottság elnöke 
Meghívottak: Petőcz László autóbuszvezető 
  Ladányiné Fótos Tünde gazdasági vezető 
  Kárpát Zoltán szakmai irányító 
 
Mikesy Tamás: Ez a kérdés már számtalanszor szóba került különböző üléseken. 
Polgármester úrtól kapott felkérés alapján készítette el a kiküldött előterjesztést. Ezt 
természetesen megelőzte még néhány egyeztető tárgyalás az érintettekkel bizottsági szinten. 
Véleménye szerint, az, hogy a busz rengeteg veszteséget termel, az vitán felüli kérdés, ezért el 
kell dönteni azt, hogy a buszt megszűntetik vagy megtartják és úgy próbálják meg 
üzemeltetni, hogy a lehető legkevesebb veszteséget termelje.  Abban az esetben, ha most 
kiszállnak, akkor ezalatt a 14 hónap alatt, mióta üzemel a busz 18 millió forint veszteséget 
termelt. Ezzel ellentétben azt javasolja, hogy üzemeltessék tovább a buszt, hátha megáll ezen 
a szinten a veszteség és nem termel többet, esetleg 5 év után még ebből le is lehet 
valamennyit faragni.  Véleménye szerint a számolást visszafelé kell elkezdeni. A busz 
üzemeltetést olyan módon kell megoldani, hogy minél kevesebb kiadás keletkezzen. Tehát a 
számításai szerint az iskolabusz üzemeltetését úgy kell megoldani, hogy éves szinten 
maximum 2.850.000,- forint veszteséggel kalkuláljanak. Meggyőződése, hogy a busz 
kereskedelmi üzemeltetése veszteséges, tehát ezzel fel kell hagyni, tehát így marad az 
iskolabusz üzemeltetés a legtakarékosabb módon. A nyereség az, hogy a gyermek sokkal 
biztonságosabban tudnak utazni, valamint a visegrádi szervezetek a saját kirándulásukra 
önköltséges áron tudják igénybe venni a buszt.  A jövő évi költségvetés kapcsán ez a téma 
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természetesen ismételten elő kell, hogy kerüljön, majd jövő ilyenkor le kell vonni a 
következtetéseket, ha egy egész tanévet végigcsinált a busz. 
 
Petőcz László: Ismertette, hogy számításai szerint az autóbusz üzemeltetésének éves költsége 
8.266.000,- Ft-ra jön ki. Ebből a mai adatok alapján az 50 gyermekre járó állami normatíva 
4,5 millió forint . Ha ezt az összeget levonják a költségekből, akkor 3. 766.000,-  Ft a „kvázi” 
veszteség.  Ha az üzleti tevékenységet is hozzáadjuk, akkor az éves költségvetés 12. 793.000,- 
Ft-ra jön ki, melyből a 4,5 milliós állami normatívát levonva marad 8.293. 000,- Ft. Tehát 
véleménye szerint legalább annyi üzleti tevékenységet kellene végezni, ami ezt a kiadást 0-ra 
csökkenti. Ezek bruttó összegek, melyből az ÁFA-t be kell fizetni az Adó Hivatalnak. 
Elmondta, hogy megkereste az önkormányzat könyvvizsgálóját, hogy vizsgálják meg az 
autóbusz kérdését. Éppen a mai napon, 16 órakor érkezett meg faxon az állásfoglalás 
részükről. Álláspontjuk szerint az önkormányzat visszaigényelheti az áfát, nem csak az 
üzemeltetés után, de a parkolás és az úthasználat után is. Hiányolják, hogy nincs üzemeltetési 
szabályzata a busznak, de a rendelkezésre álló tervezetet véleményezték, kisebb 
módosításokkal elfogadható lesz. A könyvvizsgáló az ismert számok alapján kimutatta, hogy 
az autóbusz üzemeltetése nyereséges. Elmondták, hogy amennyiben az önkormányzat nem 
folytat tovább vállalkozói tevékenységet a busszal, akkor komoly szerződésszegés áll fenn a 
kistérséggel szemben. Összegezve nem javasolja a kistérségi szerződés módosítását. 
Véleménye szerint, ha csak iskolabuszként üzemel az iskolabusz és nem végez üzleti 
tevékenységet, akkor sokkal nagyobb veszteséget fog termelni.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a könyvvizsgáló véleményezése sajnálatos módon csak az 
ülés előtt 1 órával érkezett meg, ezért került csak most a testület elé. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a könyvvizsgálói véleményt nem tudja figyelembe venni, mivel 
nem tudta átolvasni.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy nem ért egyet azokkal az adatokkal, mellyel az 
autóbuszvezető számolt, valamint véleménye szerint a könyvvizsgálót már jóval korábban 
kellett volna megkeresni.  
 
Bálint Zsolt: Miért csak most derült ki az, hogy az áfát mégis vissza lehet igényelni?  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy erre most nem tud választ adni, de kideríti és válaszolni fog. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a busznak futni kell, valamint állandóan üzemelnie kell. Az 
iskolások tekintetében legalább 3-szor kellene fordulnia.  Véleménye szerint így a kiadások 
csökkenthetnének minimum 1 millióval.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Elmondta, hogy polgármester úr kérte fel, hogy az autóbusz 
kérdését pénzügyi vonatkozásban próbálja meg kidolgozni. Ezért gondolta, hogy elsőként a 
könyvvizsgálótól kérjen véleményezést írásban legkésőbb a mai testületi ülésre.  Az adatokat 
ő szolgáltatta a 2010. évi könyvelési adatok alapján, illetve megvizsgálták a Petőcz László 
által készített számadatokat, ennek alapján készítették el ezt a véleményt. Figyelembe vették a 
4,5 millió forintos normatívát is, de hozzá kell tenni, hogy ez a könyvelésből nem látszik 
egyértelműen, mivel azt a kistérség hívja le és utalja át az önkormányzatnak. Tehát a 
könyvvizsgáló által számolt nyereség így jött ki.  
 
Bálint Zsolt: Ezek a hirtelen bemondott adatok arra jók, hogy az időt húzzák vele. 
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Bártfai István: Mivel már annyi féle kimutatást kapott a testület, ezért nem tud dönteni ebben 
a kérdésben, mert úgy érzi, hogy ez manipuláció, nem tud bízni az adatokban.   
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy bízzák meg a pénzügyi vezetőt azzal, hogy a busszal 
kapcsolatos valamennyi adatot összesítse és készítsen kimutatást a testület részére. Ennek a 
kimutatásnak a tükrében döntsön a testület a busz kérdéséről.  
 
Bártfai István: Kérte, hogy a jövőben a Pénzügyi Bizottság kapja meg a busszal kapcsolatos 
összes kiadás kimutatását.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy amíg ez nem dől el, addig a busz ne menjen sehová, a visegrádi civil 
szervezeteken kívül, a Petőcz úr vegye ki a túlóráit. Továbbá kéri, hogy a pénzügyi vezető 
vállalja a felelősséget azért az anyagért, amit elkészít, körültekintően járjon el.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Elmondta, hogy az általa készített anyagért természetesen vállalja a 
felelősséget, az adatok a könyvelésből kerülnek ki, máshonnan nem is tudna adathoz 
hozzájutni. A kimutatást 2 hét múlva, de legkésőbb július végére elkészíti. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő május-június hónapban nagyon sok munkát fektetett bele 
abba, amire polgármester úr felkérte, ezt a kérdést most el kellett volna tudni dönteni. Azzal, 
hogy erre nem került sor véleménye szerint a testület a saját tehetetlenségéről tett 
tanúbizonyságot. Ezért ő nem kíván a továbbiakban az autóbusz üzemeltetés kérdésével 
foglalkozni. Az előterjesztésében szereplő határozati javaslatát visszavonja.  
 
Abonyi Géza: Az elhangzottak tükrében kérte, aki az alábbi javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
A Képviselő-testület megbízza a pénzügyi vezetőt, hogy a busz összes bevételét, kiadását 
mérje fel, a kezdettől mostanáig és terjesszen egy jelentést a testület elé, hogy kiderüljön, 
hogy az elmúlt időszakban a busz milyen nyereséget vagy veszteséget termelt az 
önkormányzatnak. Amíg ez a jelentés elkészül, addig az autóbusz csak visegrádi szervezetek 
részére üzemelhet.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: (Mikesy Tamás képviselő nem szavazott) 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
139/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete megbízza a pénzügyi vezetőt, hogy az iskolabusz 
összes bevételét, kiadását mérje fel, a kezdettől mostanáig és terjesszen egy jelentést a 
testület elé, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy az elmúlt időszakban a busz milyen 
nyereséget vagy veszteséget termelt az önkormányzatnak. Amíg ez a jelentés elkészül, 
addig az autóbusz csak visegrádi szervezetek részére üzemelhet.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, 

a kimutatás elkészítéséért pénzügyi vezető 
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6. Folyószámlahitel-keretről szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Ismertette az előterjesztést.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja az elfogadást. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
140/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.000,-Ft összegű  
folyószámlahitel  OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
 
A hitel futamidejét 2011. március 2-től  2012. március 1-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. 
 
 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 
1219/12 és 1287/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel és 
járulékai, azaz 55.000.000,- Ft összeghatárig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a 
késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi keretbiztosítéki jelzálogjogot 
alapítsanak.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük 
korlátlanul rendelkezik. 
 
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, illetve költségvetési előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 
 
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a 
hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében 
a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: 2011. március 1. 
Felelős: polgármester 
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7. Rév pályázat 2011 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Az elmúlt éveknek megfelelően idén is benyújtaná az önkormányzat a rév 
felújításra a pályázatot az Atlantis Kft-vel együttműködve. Az önrészt a Kft. állja és a 
megpályázatott összeget ő használja fel. Ezzel  a segítséggel járul hozzá az önkormányzat a 
rév közlekedés biztosításához.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat benyújtását, viszont kéri a bizottság, 
hogy a nyári időszakban a vállalkozó hosszabb menetrendet biztosítson, valamint, hogy 
amennyiben a pályázat elkészítése költséget jelent az önkormányzatnak, akkor az a vállalkozó 
fizesse ki.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Javasolja, hogy az alap határozatról döntsön külön a testület, a 
feltételekről egy külön határozatban volna célszerű dönteni. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy beszélt Jung Vilmossal erről, aki tájékoztatta, hogy a plusz 
esti járatokat nem tudja vállalni, mert az nagy anyagi ráfordítást jelentene, ezen kívül ő 
számos támogatást nyújt egyén formában a városnak, mint például iskolának, óvodának 
ingyenes révátkelés adott esetben. Arról pedig véleménye szerint a testületnek kell hoznia 
határozatot, hogy a pályázattal járó munkát az önkormányzat vállalja-e vagy sem, ha igen 
akkor mennyiért. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint nem kellene külön feltételekről dönteni, ennyivel az 
önkormányzat is hozzájárulhat a pályázathoz. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint csak a pályázatról kellene dönteni. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az általa vezetett hivatal nem kér ezért a 
munkáért pénz, mivel a vállalkozó számtalan esetben mutatott már segítőkészséget a hivatal 
felé és úgy gondolja, hogy az ezzel járó többletmunkát a hivatal munkatársai el tudják 
végezni. 
Bártfai István: A vállalkozó valóban többször ingyenesen átenged civil szervezeteket, 
visegrádiakat a réven, ezért nem javasolja, hogy ezért külön feltételt kellene megszabni.  
 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén, kért, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
141/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtásával a 
Fejlesztési Minisztérium által közzétett, közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek 
felújítására szóló felhívására a Nagymaros és Visegrád között üzemelő komp- és révátkelés 
felújítási munkálataira. 
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A pályázatot a költségvetési összesítés szerint meghatározott 47.636.370,- Ft. (nettó) 
összegben kell benyújtani, melyhez az előírt 30%-os önrészt, (14.290.911- 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 : azonnal 
Felelős : jegyző 

 
8. HÉSZ módosítás  
Előterjesztő: Kiss Károly (írásbeli) 
 

Kiss Károly: Javasolta, hogy pontonként menjenek végig az anyagon, és a pontok végén 
szavazzanak. 
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy azokat a pontokat vegyék most ki, amelyek per tárgyát 
képezik. Valamint, csak arról szavazzanak, amiben változás van.  
 
Kiss Károly: Egyetértett a javaslattal.  
A 2. pont a Katasztrófavédelmi központ elhelyezése kikerülne, mert szükségtelen. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 

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

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

142/2011. (VI. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 
 
2. pont: Katasztrófavédelmi központ törlésre kerül. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: Körforgalom: rév utca, Panoráma út  - nem kérjük. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
143/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 

 
3. pont: Körforgalom: Rév utca, Panoráma út törlésre kerül. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: Az új utca vonatkozásában arról kell szavazni, hogy a bejárta a 11. sz. főút felől 
legyen-e.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
144/I./2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 

 
4. pont: Az új utca a 11. sz. főút felől közelíthető meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: A kisoroszi gyalogos híd létesítése csak áttételesen érinti az önkormányzatot, de 
abban maradt a bizottság, hogy támogatja. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
144/II./2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 
5. pont: Kisoroszi és Visegrád között létesítendő Gyalogoshíd elhelyezésének 

lehetőségét a szabályozási tervben – a testület támogatja. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester, főépítész 
 

Kiss Károly: A Duna-parti kerékpárutat a leendő gátrendszerhez igazítva fogadja el a testület.  
 

Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
145/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 

 
7. pont: Duna-parti kerékpárút  - a  leendő gát-redszerhez igazítva 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, főépítész 
 

Kiss Károly: VIFA területének átminősítése, hosszú távú értékesítési lehetőségre. 
 
A testület amellett foglalt állást, hogy ezt a területet nem kívánja módosítani, viszont a 
jelenlegi vállalkozóval egy egyeztetést kezdeményez. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
146/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 

8. pont: VIFA területének átminősítése- törlésre kerül 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

Kiss Károly: A kemping területére a Vt 6-os besorolás elfogadása javasolt, mert sok 
olyan hasznosítási lehetőséget tartalmaz, amely révén az Önkormányzat szabadabban tud 
majd dönteni a terület sorsárol, felhasználásáról.  

Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
147/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 
 
9. pont:  kemping területszabályozása  -  a Vt 6-os szabályozás elfogadható 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: Újhegy és más üdülőterület zöldterületi besorolása – marad a régi zöldterületi 
besorolásban, több okból is: egyrészt megközelíthetetlen (nincs ténylegesen olyan út, amelyen 
megközelíthető lenne), másrészt az előírt közművek hiányoznak, harmadrészt ez már az előző 
rendezési tervben is zöldterület volt, tehát a jelen érvényben lévő szabályozási terv 
készítésekor nem történt átsorolás.  
Az elővásárlási jogokat törölnék a HÉSZ-ből és a szabályozási tervlapokról úgy, hogy ezeket 
a KT külön rendeletben határozná meg, és erre a rendeletre a HÉSZ-ben csak utalás történne. 
Erre azért lenne az Önkormányzatnak így jobb, mert az elővásárlási jogokat minden esetben 
az önkormányzat tényleges fejlesztési szándékaihoz célszerű igazítani, ami viszont 
gyakrabban változik és így HÉSZ módosítás nélkül, külön is tudna az Önkormányzat akár 
évente (akár több alkalommal) is módosítani rajtuk. 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

148/2011. (VI. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 
 
14. pont: Elővásárlási jogok törlése, azon kikötéssel, hogy  a KT külön rendeletben 
szabályozza és évente felülvizsgálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

Kiss Károly: Újkert ingatlan – a besorolás marad, az épület maradhat, de további nem 
létesíthető.  
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Borosházi Tamás: Tehát azon a telken egy bizonyos területre lehet épületet építeni, oda, 
ahol a már meglévő alap van. Ehhez a jelenlegi beépíthető felületet meghatározó 
határvonal módosítása szükséges. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
149/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 

19. pont: Újkert ingatlan – a besorolás marad, az épület maradhat, de további nem 
létesíthető, a beépíthető terület határa kis mértékben módosul 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: A Löffler bánya előtti terület – zöldterületbe sorolását támogatjuk. 

Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 

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

Visegrád Város Képviselő-testületének 
150/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
módosítással bocsátja hatósági egyeztetésre: 
 
24. pont: A Löffler bánya előtti terület – zöldterületbe sorolását támogatjuk. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: Az Újhegy 1033 hrsz-ú ingatlan (külterületbe vont) felülvizsgálata – nem 
szükséges, de új szakértői vizsgálat kérése a bíróságtól és sikerdíjjal ügyvéd megbízása 
feltétlenül szükséges. Tehát, mivel ez per alatt van, ki kell venni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
151/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ módosítását az alábbi 
 
30. pont: Újhegy 1033 hrsz-ú ingatlan (külterületbe vont) kivéve a módosításból a per miatt. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 

 
Kiss Károly: A Latinovits villa alsó része tisztázott, a felső részen egy bizonyos területet 
beépíthetővé tenné ez a módosítás. Bár itt a korábbi állapot részbeni visszaállítása történik ez 
értéknövelő módosításnak tekinthető, melyről a tulajdonossal további részletekről egyeztetés 
szükséges. Ez oly módon támogatható, hogy a telken belül megjelölt terület üdülőövezeti 
besorolást kap, ezzel szemben a többi telekterület egy szigorúbb (véderdő) besorolásba  kerül. 
Csak így biztosítható a Visegrádra előírt biológiai aktivitás érték egyensúlya. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
152/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

26. pont: A Latinovits villa-terület felső résznek besorolási módosítása - támogatott, 
oly módon, hogy a telken belül megjelölt terület üdülőövezeti besorolást kap, ezzel 
szemben a többi telekterület szigorúbb, véderdő övezetbe kerül. A tulajdonossal további 
egyeztetés szükséges a jelen módosítással üdülő övezetbe sorolt terület beépítési 
szándékának részleteiről, és az így létrejövő értéknövekedés településfejlesztési 
szerződésben részletezett kompenzálásáról. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, főépítész 
 
9. Jegyző helyettesítésére kiírandó pályázat 
Előterjesztő: Abonyi Géza 
 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a témát, és támogatja a bizottság, hogy 
a helyettesítésre legyen kiírva pályázat, ne aljegyzőre és ne másik önkormányzattal kössön az 
önkormányzat szerződést a helyettesítésre. A törvényi előírásnak megfelelően kerüljön 
megállapításra a bér, mert véleménye szerint ez az előterjesztésben rosszul szerepel. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Véleménye szerint ez a pályázat kiírásához szorosan nem 
kapcsolódik, de természetesen ezt tisztázni fogják és a pályázati kiírás tartalmazza is, hogy a 
bérezés a törvényi előírásoknak megfelelően történik. 
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Abonyi Géza: Javasolja, hogy a pályázatok véleményezésére alakítsanak ki egy „adhoc” 
bizottságot a bizottsági elnökökből. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
153/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állandó 
bizottságainak elnökeiből álló „Ad-hoc” Bizottságot hoz létre a jegyző helyettesítésére 
kiírt pályázatra beérkező pályázatok értékelésére, véleményezésére, javaslat tételre a 
Képviselő-testület felé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület amellett foglalt állást, hogy a pályázatok elbírálási határideje augusztus 
15. helyett augusztus 23. legyen. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, kérte, aki a pályázati kiírást ezzel a módosítással 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
154/2011. (VI. 30.) 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 megillető juttatásokról szóló rendelete alapján történik. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:2011. szeptember 01. 
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A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: a kinevezett jegyző szülési 
szabadságának lejárta  
 
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 :  2011. augusztus 10. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 23. 
 
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  

 
10. Ifjúsági Alapra beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az előterjesztés már a bizottság javaslatát tartalmazza. 
 
Abonyi Géza: Mivel hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
155/2011. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi 
Bizottság javaslatára jóváhagyólag elfogadja az Ifjúsági Alapra beérkezett pályázatok  
támogatását a 2011. évre, az alábbiak szerint:  
PÁLYÁZÓ TÁMOGATÁSI CÉL MEGPÁLYÁZOTT 

ÖSSZEG 
Szabóné Mayer Katalin Hittantábor 2011. aug. 8-12. 80.000,-  
Áprily Iskoláért Alapítvány 1.) parajdi 

gyermektáboroztatás 
(állatkerti belépő) 
2011. 07.06-07.13. 

2.) Áprily hét 2011. nov. 
(jutalomkönyvek) 

1.) 110.000,- 
 
 
 

2.) 70.000,- 
össz.: 180.000,- 

Szent György Lovagend 
Apródképzője 

Edzőtábor előkészítéséhez 60.000,- 

Kohári Gábor II. Visegrádi Punk és 
Rockabilly Fesztivál 

45.000,- 

Bártfainé Répás Ildikó Kézműves foglalkozás 35.000,- 
Mindösszesen:         400.000,- 
 A támogatás fedezetét a 2011. évi költségvetés tartalmazza. 
 

Határidő : azonnal 
Felelős : jegyző 

 
11. Szolgalmi jog bejegyzés engedélyezése a 840 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (Patak 
Fogadó) 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 
 
Abonyi Géza: Van egy határozata a testületnek arról, hogy értékesíteni kívánja a Patak 
Fogadó feletti ingatlant. Ehhez a területhez azonban egy szolgalmi jog adása szükséges, 
ahhoz, hogy a terület megközelíthető legyen. Így kerülhető el az, hogy vagy a Patak Fogadó 
tulajdonosának vagy az önkormányzatnak meg kelljen vásárolni még egy harmadik telket, 
ahhoz, hogy megközelíthető legyen az ingatlan. 
 
Bártfai István: Csak úgy támogatja, hogy a vízmosást ne akadályozza. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy úgy tudja megszavazni, ha az adás-vételi szerződés is alá lesz 
írva. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, neki is ez a véleménye. 
 
Bálint Zsolt: A szerződést még nem látta testület.  
 
Abonyi Géza: A tulajdonosnak szüksége van erre a lehetőségre, ahhoz, hogy egy pályázaton 
tudjon indulni.  
 
Bálint Zsolt: Addig ez nem adható meg, míg a szerződés nincs aláírva. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: A szerződést is még pontosítani szükséges, illetve a vázrajzot 
sem küldte még el a Pálfi úr. 
 



22 
 

Abonyi Géza: Elfogadja a testület álláspontját, de előrebocsátja, hogy lehet, hogy ebben a 
kérdésben egy rendkívüli ülésre lesz szükség a jövő hét elején. 
 
 

12. Egyebek 
 
Városi kitüntetések adományozása 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a civil szervezetektől lehetne javaslatot kérni. Pro Urbe díjra 
Szebeni Imrét javasolja. Tiszteletbeli polgárnak, vagy díszpolgárnak posztumusz Hofi Gézát 
javasolja. 
 
Abonyi Géza: Díszpolgári címre szintén posztumusz Schulek Jánost javasolja, a Pro Urbe 
díjra Mezei Annát, a tiszteletbeli polgár címre pedig Bréhm Györgyöt. Most nem kell dönteni 
természetesen, kéri, hogy a július végi ülésre gondolkodjon el ezen mindenki. 
 
Széchenyi utcai kemping 
 
Abonyi Géza: Bálint Zsolt képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a kemping 
területén a kinyerhető anyagokat (pl: téglák) jelképes összegért értékesíteni lehet, jelenleg 
ezek a munkálatok folynak ott és utána kezdődik a tereprendezés.  
 
Tölgyfa utca vízelvezetése 
 
Bártfai István: Tölgyfa utca vízelvezetését terveztesse meg az önkormányzat, mert most 
ömlik a víz.  
 
Tavalyi árvízkárosultak javára megszavazott támogatás 
 
Mikesy Tamás: Tavaly azért maradt el a tűzijáték, mert az akkori testület arról döntött, hogy 
az Apátkúti patak helyreállítására, illetve az ott kárt szenvedettek javára fordítja, de ez még 
nem történt meg. Ezért szeretné erre felhívni a figyelmet. 
 
Likviditási problémák- válságterv 
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy a költségvetés végrehajtása tekintetében üljön össze a Pénzügyi 
Bizottság, polgármester úr, jegyző asszony, a pénzügyi osztályvezető és dolgozzanak ki egy 
válság megoldást, mert most már egyre nehezebb a likviditási problémák kezelése.  
 
Útlezárás hétvégente a palotánál 
 
Mikesy Tamás: Többen sérelmezték a hétvégi útlezárást a Fő utcában a palotánál. Kéri, hogy 
nézzenek utána, hogy ez jogszerű-e. Ha igen, akkor az ott lakókat és érintetteket értesíteni 
kellene. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
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Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza         Eőryné dr Mezei Orsolya 
 polgármester           jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   18/2011. 
Határozatok száma:  156-157/2011. (VII.04.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. július 4-én megtartott szavazásról 

 
 
 
 
 
 
1. Visegrád, 839. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződése, valamint szolgalmi jog bejegyzés 
engedélyezése a 840 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (Patak Fogadó) 
 

 



 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 4-én a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott telefonos szavazásról.  

 
Telefonon felhívott képviselők: 

Abonyi Géza polgármester 
dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 

  Zeller Tibor 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette és a szavazást bonyolította:  
 
       Miklós Melinda jegyzői titkárságvezető 
 
 
A telefonos szavazásra az SZMSZ 11. §. (7) bekezdése, valamint a 14. §.-a alapján került sor.  
 
Az ügy előzménye: A Képviselő-testület 2011. június 30-án megtartott ülésnek 8. napirendi 
pontjához kapcsolódik, mely szerint  a szolgalmi jog bejegyzéshez történő hozzájárulást a 
Képviselő-testület az adás-vételi szerződés megismeréséhez, illetve annak aláírásához kötötte. 
Ekkor a polgármester úr jelezte a testület tagjainak, hogy előreláthatólag július 4-én hétfőn 
egy telefonos szavazásra lesz szükség ez ügyben. 
 
Miklós Melinda telefonon hívta fel a Képviselő-testület valamennyi tagját, ismertetve az 
előzményeket és szavazásra kérte fel a képviselőket, először a szerződés aláírásáról, 
másodsorban a szolgalmi jog bejegyzés hozzájárulásáról. 
 
A Képviselő-testület szavazata alapján a következő határozatok születtek: 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
156/2011. (VII.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az MM 2000 
Plus Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.-vel kötendő szerződést a visegrádi 839 hrsz-ú, 
6104 m² alapterületű ingatlan adás-vétele vonatkozásában, a szerződésben foglalt 
ütemezés szerint és módon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: döntést követően azonnal 
Felelős: polgármester 



 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
157/2011. (VII.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
lévő visegrádi 840 hrsz-ú ingatlanára, az MM 2000 Plus Kft. javára a visegrádi 839 hrsz-
ú ingatlan megközelítésnek és közműellátásának biztosítására szolgalmi jogot biztosít a 
mellékelt vázrajz szerinti területre. 
A Képviselő-testület az építési engedélyezési eljárás során hozzájárul a 839 hrsz-ú 
területen, az átjárást biztosító híd jogszabályoknak és helyi építési szabályoknak 
megfelelő, Főépítésszel egyeztetett módon történő elhelyezéséhez. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jogot alapító megállapodás aláírására. 
 

Határidő : azonnal 
Felelős : jegyző 

 
   

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                          jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   19/2011. 
Határozatok száma:  158-165/2011. (VII.13.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. július 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 

1. A Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jének beszámolója a városközpont 
pályázat állásáról 

 
2. Az önkormányzat jogi ügyeinek áttekintése 

 
3. Sziget utcai bérlakás pályázat elbírálása 

 
4. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. július 13-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Miklós Melinda 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bártfai István 
 
 
Meghívottak: 

Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 
Máthé Gábor Városfejlesztési Bizottság tagja 
Dr Kiss György jogi képvisel� 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Mivel a napirendre vonatkozóan módosító 
javaslat nem érkezett, kérte, aki a napirendet elfogadja, jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
158/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: jegyz� 
 

1. tsp: A Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jének beszámolója a városközpont 
pályázat állásáról 

El�terjeszt�:  Abonyi Géza 
Meghívott:  Tegzes Dániel 
  Máthé Gábor 
 
Tegzes Dániel: A támogatási szerz�dés megkötéséhez minden dokumentumot becsatoltak a 
ProRegióhoz, egyetlen hiányosság az, hogy nincs érvényes építési engedély, mivel a 
telekmegosztás húzódik. Erre határid� módosítást kértek és kaptak is a közrem�köd� 
szervezett�l. 
 
Máthé Gábor: Röviden összefoglalta az engedélyezési eljárás jelenlegi helyzetét. Jelezte, 
hogy a következ� testületi ülésen a parkoló fér�helyek vonatkozásában kell majd a testületnek 
egy határozatot hozni. 
 
Kiss Károly: Az írásos beszámolóban érintett 26 millió forintos el�leg felvételét nem 
javasolja. 
 
Mikesy Tamás: Hiányolja, hogy tavaly december óta nem kap megfelel� tájékoztatást a 
városközpont pályázattal kapcsolatban, most is csak általánosságban beszélnek róla, így nem 
tud megalapozott döntést hozni. Költségvonzatát soha nem látta még a beruházásnak. 
 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén megköszönte a tájékoztatót. 
 

2. tsp: Az önkormányzat jogi ügyeinek áttekintése 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza 
Meghívott:  dr Kiss György 
 
Dr Kiss György: Elmondta, hogy a jogi iroda ezt a jogi teljességi nyilatkozatot azokról az 
ügyekr�l készítette, amelyek nagyobb jelent�séggel bírnak, illetve a követelés több, mint 500 
ezer forint. Természetesen ezeken az ügyeken kívül vannak még egyéb olyan ügyek is, 
melyek még nem tartoznak ebbe a kategóriába, de jogi kérdéseket vetnek fel. Természetesen 
ezekben az ügyekben is tud információt szolgáltatni a Képvisel�-testületnek kérdések alapján.  
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Abonyi Géza: Javasolta, hogy menjenek sorba az ügyeken, akinek kérdése van, tegye fel az 
ügyvéd úrnak. 
 
Castrum Kft. vízkészlet hasznosítási járulék megfizetése 
 
Kiss Károly: Jelenlegi álláspontja szerint meddig húzódhat még ez a per? 
 
Dr Kiss György: Az Ítél�tábla október 4.-re t�zte ki a következ� tárgyalást, tehát a vízkészlet 
hasznosítási járulék és esetleg egyéb követelés tekintetében az ügy els� fokon befejez�dik. 
Tájékoztatta a testületet, hogy mivel 2010-ben nem fizetett a cég, ezért az önkormányzat 
felmondta a szerz�dést, azonban sajnos addig nem tudták a szerz�dés érvényességét 
megvizsgálni, amíg meg nem kapták, hogy a másik ítélet joger�s-e vagy sem. Végül is azt 
megkapták, és a felszámolótól is érkezett egy olyan levél, amely alapján nem fogadják el az 
önkormányzat felmondását, tehát a következ� lépésben arról kell dönteni, hogy az 
önkormányzat éle azzal a jogával, hogy a felmondás érvényessége tekintetében a pert 
megindítja. Amennyiben a felmondás érvényességét megállapítja a bíróság, akkor az 
önkormányzatnak fizetési meghagyást kell kibocsátania arra a vízkészlet hasznosításra meg 
vízdíjra, ami az ítéletben nem szerepel.  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy ezt a pert meg kell indítani, ezért jó volna, ha a testület 
állást foglalna. Kérte, aki egyetért a kereset benyújtásával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
159/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete úgy döntött, hogy a keresetet kíván benyújtani a 
Castrum-Visegrád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a 2002. december 20.-án aláírt  
- a termálvíz hasznosításról szóló – szerz�dés felmondása érvényességének megállapítása 
iránt. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
 
Mikesy Tamás: A szerz�dés felmondása kibocsátott számla nélkül is megállja a helyét? 
 
Dr Kiss György: Véleménye szerint, igen. 
 
Schubauer József közös tulajdon megsz�ntetése 
 
Dr Kiss György: Ez az ügy már nagyon sok éve tart, az önkormányzatnak mindössze 
el�vásárlási joga van. Az ügyben az önkormányzatot lényegében nem érinti, hogy ki lesz a 
tulajdonos.  
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Neiser Istvánné kényszerbérlet megállapítása 
 
Dr Kiss György: Akik a pert indították, már nem élnek, ezért a bíróság felfüggesztette a pert 
a jogutódok perbe lépéséig. Aki indította pert nem tudta bizonyítani, hogy ez valóban 
kényszer bérlet volt vagy sem és az önkormányzatnál sem lehet� fel olyan irat, ami ezt vagy 
annak ellenkez�jét bizonyítaná. Ezt az ügyet már elvileg meg kellett volna sz�ntetnie a 
bíróságnak.  
 
Bagi-Schneider ügy 
 
Dr Kiss György: Ebben az ügyben a két fél azt a jogot indikálja magának, hogy bírósághoz 
fordul, holott annak idején �k ketten megállapodtak, csak közben összevesztek. Szerz�dés 
szerint a két fél van egymással jogviszonyban, de mivel már nem tudnak egymással 
megegyezni, ezért az önkormányzat került mindkett�jüknek a látókörébe. Bagi Péter azt 
mondja, hogy az önkormányzatnak kellene az utat megépíteni, a Schneider meg azt mondja, 
hogy � szerzett jogon megszerezte az ingatlannak ezt a részét és senkinek nincs joga 
beleszólni és amit eddig csináltak az neki kárt okozott. A Schneiderék kérelmére egy 
telekrendezési eljárást csinált a földhivatal és els� fokon azt állapította meg, hogy a rendezési 
tervben szerepl� térkép határok közül semmi nem jó. Ez a határozat az önkormányzatra nézve 
hátrányos, ezért ezt megfellebbezte.  Egyenl�re a rendezetlen állapotok miatt nincs lehet�sége 
az önkormányzatnak ott utat építeni, mert nem kap rá engedélyt. 
Elképzelhet�, hogy itt majd egy komplett telekrendezési eljárást kell lefolytatni és az tény, 
hogy az önkormányzat kötelezettsége ott az utat megcsinálni. Igazán állást foglalni azonban 
csak a konkrét jogalap ismeretében lehet, de a felekt�l egyenl�re csak jogcímeket lehet hallani 
jogalapot még nem. Kétségtelen, hogy a Bagi úgy kapott építési engedélyt, hogy a két fél 
benyújtotta a közöttük létrejött megállapodást, hogy �k megegyeztek és a Bagi nyugodtan 
építhet oda, mert az utat majd megcsinálja, csak közben összevesztek.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a Bagin és a Schneideren kívül vannak még kárvallottak, 
akik az utca aljában laknak, mert ott a pincékben megindult a fal. �k milyen kártérítéssel 
élhetnek? 
 
Dr Kiss György: Jogi álláspont akkor alakul ki, ha konkrét bejelentés van. Ilyen jelleg� 
kártérítési igény bejelentésr�l egyenl�re nem tud, de kétség kívül amennyiben valakit kár ér 
más jogellenes magatartása miatt, az kétség kívül élhet kártérítési igénnyel.  
 
Kiss Károly: Az bizonyítható, hogy az önkormányzat hajlandó lett volna az utat megépíteni, 
de a két fél miatt ez nem jött létre, több okból, például azért, mert más hatóságokat kapcsoltak 
be. Tehát véleménye szerint az önkormányzat akár ellen keresettel is élhet, amennyiben 
bírósági ügy lesz bel�le.  
 
Dunakanyar – Ipoly Kft-vel szemben a Dunakanyar Film Bt. által kezdeményezett 
hitelez�i követelés  
 
dr Kiss György: Az önkormányzat kapott egy hitelez�i felszólítást, hogy 5 millió forint 
körüli tartozást az önkormányzat fizesse meg. A Dunakanyar Film Bt. által kibocsátott  
számlákat a Dunakanyar Ipoly Kft. nem fizette meg, a követkelést a Dunakanyar Film Bt. 
átengedte egy Követeléskezel� társágnak. A Dunakanyar Ipoly Kft. nem m�ködik már 4 éve, 
az ügyvezet�je lemondott, taggy�lést nem tudnak tartani, mert a törvényes feltételei nincsenek 
meg. Bár ezt megkísérelte a hivatal összehívni, belefoglalták egy egyezségbe. Mivel az 
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önkormányzat csak egy tag a többi közül ebben a Kft-ben, meg kell kísérelni a taggy�lés 
összehívását, ügyvezet�t kell választani, mert anélkül nem lehet ebb�l a körb�l kiszakadni. 
Nem az önkormányzat felel�s kizárólag a Kft. viselt dolgaiért, csak a törzst�ke arányában. Az 
önkormányzat senki helyett nem fog fizetni, csak a törzst�ke arányában. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a napirend további részében alakuljanak át zárt üléssé, 
tekintettel arra, hogy a most következ� témák személyiségi jogot illetve az önkormányzat 
anyagi érdekeit esetlegesen sérthetik. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
160/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet zárt ülés 
elrendelésével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Egészségügyi ellátás helyzete 
 
Bálint Zsolt: Van ez a Valumed Kft.,  amely névváltoztatással ment át a Sanatio Pro Vita-ból. 
ami tulajdonképpen nem pusztán névváltoztatás volt, mert az  cég megsz�nt. Amikor a 
doktorn� beadta azt a papírt, hogy névváltoztatás történt, azt akkor � már tudta, hogy az nem 
névváltoztatás, tehát végül is hamis adatokat adott meg. 
 
dr Kiss György: Az ügyvédi iroda a rendelkezésre álló adatok alapján foglalta össze az 
ügyet. Ez alapján létrejött egy szerz�dés módosítás, amely véleménye szerint nem felel meg a 
követelményeknek, ugyanis olyan szerz�dést módosítottak, amelyben sem az aki módosította, 
sem az el�z� gazdasági társaság nem volt jogviszonyban. Tehát ebben a helyzetben nincs 
alapszerz�dés. Helyesebben jártak volna el, ha belefoglalják, hogy volt egy alapszerz�dés, az 
abban foglaltakat mindenki ismeri és azt elfogadja. Ett�l függetlenül a kötelez� háziorvosi 
ellátás teljesítve van, tehát nem ellátási gondokról van szó, hanem szerz�déses 
jogviszonyokról.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint félrevezették az akkori testületet, mert �k nem tudhatták, 
hogy itt nem csak egy névváltoztatásról van szó. 
 
dr Balázs Mária: Szándékos félrevezetés nem történt, abból indultak ki, hogy a praxis jog az 
egy folytonos dolog, mivel, amikor valaki háziorvosnak választanak, akkor személyt 
választanak. A új cég nem jogutód, de a folytonossága a praxis jog kapcsán van. Valóban 
történhetett hiba, de nem szándékos károkozás. Elmondta, hogy egy nyilatkozatot ma beadott 
az önkormányzathoz, melyben azt nyilatkozza, hogy az eddigi szerz�déseket, melyeket az 
önkormányzattal kötött, magára nézve kötelez�nek tartja. Szeretné, ha születne egy olyan 
szerz�dés az önkormányzat és közötte, amelyben jogi állásfoglalás szerint minden rendben 
van. 
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dr Kiss György: Ha valaki vitatja ennek a szerz�désnek az érvényességét, akkor azt csak 
bíróság el�tt teheti és jogi álláspontja szerint a bíróság azt mondaná, hogy ez a szerz�dés 
pillanatnyilag nem érvényes, nincs. Azonban ezt a szerz�dést rendbe lehet hozni. Ez az 
önkormányzat hozzáállásától függ.  
 
Mikesy Tamás: Néhány hónappal ezel�tt javasolta, hogy ezt az ügyet tegyék rendbe, mivel 
ez most már több, mint fél éve napirenden van. Akkor a testület elutasította ez a kérelmét, 
viszont most azt látja, hogy mégis csak valami probléma van ezzel, tehát kéri, hogy tegyék 
rendbe ezt az ügyet. 
 
Abonyi Géza: Támogatja a felvetést. Felkéri az ügyvéd urat, hogy készítse el� a megfelel� 
szerz�dést. 
 
MM2000 Plus Kft. szerz�dése 
 
dr Kiss György: A Képvisel�-testület hozott egy döntést, amelyben felajánlotta az ingatlant 
megvételre. Létrejött egy el�szerz�déssel vegyes adás-vételi szerz�dés. A szerz�désben nem 
az a tulajdonosi döntés szerepel, mint ami az eredeti felajánlásban volt. A szerz�dés 
érvényessége egyébként nem vitatott, mivel tartalmában jogszer�. 
 
Bálint Zsolt: A Képvisel�-testült nem err�l döntött, ami ebben a szerz�désben van. 
Egyébként meg az lett volna, hogy amennyiben aláírják azt a szerz�dést, amir�l a testület 
döntött, akkor kap hozzájárulást ahhoz, hogy oda hidat építsen. Véleménye szerint egy 6 
oldalas szerz�désr�l egyébként sem lehet telefonon szavazni.  
 
dr Kiss György: Egy el�szerz�désnek az a lényege, hogy amennyiben az abban foglaltak 
nem teljesülnek határid�re, akkor azt a bíróság is létrehozhatja. 
 
Bálint Zsolt: Hogyan lehetett egy ilyen szerz�dést aláírni, mikor a testület döntése nem ez 
volt. 
 
Abonyi Géza: De utána volt még egy testületi döntés.  
 
Bálint Zsolt: Nem volt másik döntés. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ez volt a telefonos szavazás. 
 
Mikesy Tamás: A telefonos szavazás véleménye szerint arról szólt, hogy a korábbi testületi 
döntésnek megfelel�en aláírásra kerülne  szerz�dés és akkor hozzájárul ahhoz a testület, hogy 
szolgalmi jogot alapítson a híd megépítéséhez. Elmondta, hogy � személy szerint nem 
szavazott telefonon, mivel nem látta a szerz�dést.  
 
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy hogyan lehetett egy 6100 m²-es területb�l 2900 m²-t eladni 6,7 
millió forintért, az értéktelenebb, nagyobb részt, ami összesen 200 m²-el nagyobb, pedig 13,3 
millióért? Ki határozta ezt meg, vagy felolvasták ezt mindenkinek és err�l tudtak dönteni? 
Ki tud ma Visegrádon megvenni egy 2900 m²-es területet 6,7 millió forintért? 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ezekre a kérdésekre az SZMSZ alapján 15 napon belül írásban 
fog válaszolni. 
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Mikesy Tamás: Megkérdezte az ügyvéd úrtól, hogy ett�l függetlenül ez a szerz�dés 
érvényes-e? 
 
dr Kiss György: Igen, érvényes. A két fél aláírta, így érvényes, de ez egy komplex fogalom.  
 
Mikesy Tamás: Az el�szerz�désb�l visszaléphet-e? 
 
dr Kiss György: Nagyon alapos ok kell rá és nagyon bizonyítani kell. 
 
Mikesy Tamás: Egy 20 milliós szerz�dés tekintetben miért nem kérték ki az ügyvéd úr 
véleményét? 
 
Abonyi Géza: Volt egy szerz�dés, amit el�zetesen áttárgyaltak a vev�vel, aki elkészítette a 
saját jogi képvisel�jével. Jegyz� asszonnyal ezt átnézték, a felvetéseket tisztázták a Pálfy 
úrral, és ezt a szerz�dést természetesen az ügyvéd úrral is véleményeztetni szerették volna, 
illetve testület elé is került volna. Azonban a testület kényszerítette rá arra, hogy egy ilyen 
telefonos szavazást csináljon, mert a szolgalmi jog átadásba csak a szerz�dés aláírásával egy 
id�ben ment bele. A szolgalmi jognak pedig nagy jelent�sége volt abban, hogy annak 
hiányában az egész meghiúsul, hiszen az illet� nem tudott volna pályázni. Innent�l kezdve 
nem volt más választás csak a telefonos szavazás. Elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a 
szerz�dés szellemével kapcsolatban semmi nem változott, mert ugyanazt a területet, ugyanazt 
a mennyiséget, ugyanannyi áron adta el, mint amennyi az el�z� testületi határozatban 
szerepelt. Változás a formában van, illetve a fizetési ütemezésben, ugyan úgy 20 millió forint. 
Ezt a kollégan� elmondta a telefonban, aki nem tartott rá igényt, annak nem, de ezt a döntést 
akkor meg kellett hozni. Úgy érzi, hogy � maximálisan a település érdekében járt el.  
 
Mikesy Tamás: Ügyvéd úr is úgy gondolja, hogy ez a szerz�dés az eredeti testületi határozat 
szellemében köttetett meg? 
 
dr Kiss György: Általában az  a gyakorlat, hogy a vev� jogi képvisel�je készti a adás-vételi 
szerz�dés. A testületi határozat 4 sor, ha err�l van szó, akkor  a szerz�dés természetesen nem 
ugyan az. 
 
Balogh Józsefné és társai kártalanítási ügye 
 
dr Kiss György: A tárgyban szerepl� ingatlan a HÉSZ módosítás következtében 
üdül�övezetb�l külterületbe került, 2005-ben. A Építési törvény alapján, amennyiben a 
korábban szerzett építési jogokat hátrányosan befolyásolja a Helyi Építési Szabályzat, abban 
az esetben kártalanítási kötelezettség illeti meg a tulajdonost. Amennyiben 7 éven belül 
történik ez a módosítás, akkor a korábbi és az új besorolás közötti fajlagos vételár közti 
különbözet a kártalanítás összege. Amennyiben 7 éven túl történik a módosítás, akkor csak 
abban az esetben jár kártalanítás a tulajdonosnak, ha korábban szerzett tulajdonosi jogokat 
elnehezíti a módosítás, hogy nem tud mit kezdeni az ingatanával. A Közigazgatási Hivatal 
hozott egy határozatot, melyben a fajlagos különbözetre alapította a kártalanítási döntését. 
Véleménye szerint a 7 év nem áll meg, de 2006-ban történt egy törvény módosítás, amely a 7 
éves szabályt elkezdte magyarázni, és ez azt mondja ki, hogy amennyiben a HÉSZ-t korábban 
hozták, mint ahogyan ez a törvény hatályba lépett, akkor a 7 év 2000. március 1-t�l számít. 
Ebben az esetben a fajlagos különbözet szerint kell kártalanítást fizetni. Ez a Közigazgatási 
Hivatal álláspontja, melyet az önkormányzat bíróság el�tt megtámadott, mert, ha ez a 
módosítás nem lépet volna hatályba, akkor ma is a kártalanítási követelést el lehetne utasítani. 
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A módosítást tartalmazó törvény 2006. május 1-én lépett hatályba, azzal a kitétellel, hogy ezt 
a törvényt a hatályba lépését követ� eljárásokra kell alkalmazni. Márpedig ez az eljárás, hogy 
fizetnek-e kártalanítást, 2005-ben indult. Következésképpen az önkormányzat álláspontja az, 
hogy a Közigazgatási Hivatal a döntésénél nem jó jogszabály szerint ját el, mert ez a törvény 
még nem lépett hatályba, a 7 év pedig b�ven megvan. Sajnos nincs még jogalkalmazási 
gyakorlat ilyen ügyben és a Közigazgatási Hivatal sem biztos ebben a dologban.  
A bíróság igazságügyi szakért�t rendelt ki, aki ugyanazt az értéket állapította meg, mint amit 
a kisajátítási eljárásban kirendelt szakért�, tehát a forgalmi érték kb. 12-12 millió forint, amit 
az önkormányzat ki is fizetett a két félnek. Álláspontja szerint az ingatlan értékbecslés nem 
elfogadható, mert beépített ingatlanokat is alapul vett. Ez az ingatlan még akkor sem kaphatott 
volna építési engedélyt, amikor üdül� övezetben volt, mert építési teleknek nem felel meg az 
építési törvény szerint. Sajnos nem tudja megmondani, hogy milyen eredmény fog születni, de 
valószín�leg a szakért� véleményét fogják alapul venni. Annyi még megtehet�, hogy nem 
fogadják el a második szakvéleményt sem és érik a két szakért�i vélemény felülvizsgálatát a 
Képvisel�-testület által. Ennek 250-300 ezer forint anyagi vonzata van.   
Kiss Károly: Támogatja a felülvizsgálat kérést a Balogh ügyben, pláne, ha ügyvéd úr fel is 
veti ezzel együtt a tisztázatlan kérdéseket. Most is napirenden van a HÉSZ módosítás, amib�l 
az ilyen és ehhez hasonló ügyeket kivették, de ett�l függetlenül kérdezi, hogy mi tév� legyen 
a testület? Állítsa helyre esetleg az eredeti állapotot? 
 
dr Kiss György: Elmondta, hogy magán véleménye az, hogy vissza kellene állítani, az volna 
a célszer�, mert esetlegesen egyéb ilyen igény is felmerülhet a jöv�ben. 
 
Kiss Károly: Akkor, amikor az akkori testület ez ügyben kellett, hogy döntsön, a tervez�k azt 
mondták, hogy itt nem lehet kártérítési igény, és mégis lett. Véleménye szerint a jöv�ben nem 
kell ezekkel a tervez�kkel dolgozatni, mert számára elveszett a bizalom. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a tervez�ket és az akkori f�építészt tanúként kellett volna 
beidézni. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint indítványozni kell a szakért�i felülvizsgálatot.  
 
Solarsys Kft. kártalanítás 
 
dr Kiss György: A Solarsys ügy egyébként ugyanez, csak �k el�bb a bírósághoz fordultak és 
az önkormányzat ezt kifogásolta, és ezért kés�bb nyújtotta be a kisajátítási kérelmét, amit 
véleménye szerin el fog veszteni. Így polgári peres eljárásban újra kezd�dni fog egy eljárás. 
 
Településfejlesztési támogatási szerz�dés MNB üdül� 
 
Kiss Károly: Kikérte az ügyvéd úr véleményét a településfejlesztési szerz�déssel 
kapcsolatban. 
 
dr Kiss György: Egy szerz�dés akkor jön létre, ha a felek ugyan azt az álláspontot 
képviselik. Egy szerz�dést csak úgy lehet érvényesíteni, ha konkrétumok vannak benne, ez a 
tervezet nem tartalmaz konkrétumot. Tehát egy szerz�dében a teljesítést konkrét id�ponthoz 
kell kötni.  
 
Abonyi Géza: Esetleg ügyvédi letétbe is kerülhetne addig a pénz, amíg az önkormányzat 
olyan helyzetbe kerül, hogy csak szavaznia kell a módosításról. 
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Zeller Tibor: Az ügyvéd úrnak azt kellene megfogalmazni, amelyben az van benne, amit az 
Önkormányzat akar. Az önkormányzat 40 millió forintért hajlandó a HÉSZ-t módosítani, 
esetleg arról lehet még beszélni, hogy ezt két részletben fizesse ki.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint fél�, hogy közben eladja a céget és akkor megint várhat a 
pénzére az önkormányzat, mint ahogyan ez megtörtént már néhány telekspekuláció kapcsán 
Visegrádon. 
 
Abonyi Géza: A holnapi nap folyamán felhívja a Cselovszky urat, szóban teszi meg az 
ajánlatot, ha � erre rábólint, csak akkor érdemes a kérdéssel az ügyvéd úrnak tovább 
foglalkozni. Lehetne az a koncepció, hogy ügyvédi letétbe helyezik a 40 milliót és amikor a 
testület módosítja a HÉSZ-t, akkor az ügyvéd kifizeti az önkormányzatnak.  
 

3. tsp: Sziget utcai bérlakás pályázat elbírálása 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza 

 
 
dr Balázs Mária: Két pályázó nyújtott be pályázatot.  
 
Abonyi Géza: Id� közben egy korábbi pályázó visszaadta a lakást, ezért most els� körben 
arról kellene döntenie a testületnek, hogy erre a lakásra új pályázatot ír-e ki vagy ebben a 
pályázati körben odaítéli azt a másik pályázónak. 
 
dr Balázs Mária: A bizottság úgy döntött, hogy mindkét pályázónak adjanak lakást, sorsolás 
alapján. 
 
Bálin Zsolt: Mindkét pályázó megfelelt a feltételeknek? 
 
dr Balázs Mária: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Tudomása szerint az egyik pályázó nem mindenben felel meg a pályázati 
kiírásnak, legfeljebb csak szociális alapon.  
 
Abonyi Géza: Valóban az egyik pályázó megszakította egy id�re a visegrádi állandó 
lakcímét.  
 
Bálint Zsolt: Azt kérné, aki teljesen megfelel, az kapja meg az alsót, mert direkt azért 
pályázott most, mert err�l a lakásról volt szó, a másik  pályázó a fels�t kapja meg. 
 
Abonyi Géza: Kérte, el�ször arról szavazzanak, hogy nem hirdet új pályázatot az 
önkormányzat.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
161/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Sziget utca 11/2 számú 
önkormányzati bérlakás megüresedése következtében úgy dönt, hogy nem ír ki újabb 
pályázatot, hanem a jelenleg folyó pályázati eljárásban ítéli oda a pályázóknak.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Annak a pályázónak juttatja az alsó lakást, aki a pályázati feltételeknek 
mindenben megfelel. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
162/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  a Sziget utca 11/8. számú lakást 
Szabó Zsuzsanna pályázónak ítéli meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: A fennmaradó fels� lakást pedig a másik pályázónak ítélik oda, kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
163/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  a Sziget utca 11/2. számú lakást 
Kovács Péter pályázónak ítéli meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4. tsp: Iskolabusz 

El�terjeszt�:  Abonyi Géza 
 
Abonyi Géza: Megkapta a testület az autóbusszal kapcsolatos számítást, amit a pénzügyi 
vezet� készített el. A legutóbbi testületi ülésen ennek az eredményét�l tette függ�vé a testület, 
hogy az akkori határozati javaslatot elfogadja-e vagy sem 
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Mikesy Tamás: Jelezte, hogy � akkor azt a határozati javaslatot visszavonta. 
 
Abonyi Géza: Jelezte, hogy ebben az esetben most � fogja el�terjeszteni ugyanazt. A 
táblázatból kit�nik, hogy a tavalyi évben mínuszos volt az idei év is eddig úgy t�nik, viszont a 
normatívát számolva, illetve a kiszámlázott teljesítéseket, akkor pozitív lenne a szaldó.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ez a táblázat nem jó, mert egyszer�en hiányoznak bel�le 
tételek, mint például casco, kötelez� biztosítás stb. A normatíva sem annyi, nem felel meg a 
valóságnak, mert az az iskola számításai szerint is csak 3.600.000 Ft. A számított normatíva 
ráadásul egész évre vonatkozik, a kiadások viszont csak június 30-ig vannak kiszámolva, 
tehát már itt is megd�l a pozitív szaldó képe. Tehát a táblázatba rossz adatok vannak. 
 
Zeller Tibor: A normatíva rosszul van feltüntetve táblázatba. Az üzleti tevékenységb�l 
jelent�s bevétele volt a busznak, és nem biztos benne, hogy anélkül nem lesz-e nagyobb  
veszteség. Olyan áron kell bérbe adni, hogy megérje.  
 
Kiss Károly: Az üzleti tevékenység által relatíve növekedhetne a bevétel.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 2 
tartózkodással  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
164/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat képvisel�-testülete elutasítja az alábbi javaslatot: 
Az iskolabusz költségvetését az tisztelt önkormányzat úgy határozza meg, hogy maximum évi 
2.850 eFt veszteséggel kalkuláljon az üzemeltetés során, és ez már 2011. július 1-t�l lépjen 
hatályba. Ezzel egyidej�leg az autóbusz kizárólag iskolabusz céljára használható, 
kereskedelmi forgalomba nem állítható. A visegrádi intézmények és civil szervezetek számára 
az autóbusz hozzáférése engedélyezett önköltségi áron, melynek adminisztrációját és árát az 
önkormányzat a kés�bbiekben határozza meg. Továbbá ezt a határozatot a költségvetés 
tárgyalásakor, ill. a 2011-2012-es tanév végén a tisztelt testület kötelez�en vizsgálja felül, 
hogy valóban teljesülnek-e a meghatározott célok, vagy újabb korrekciót kell végrehajtanunk. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
5. tsp: Egyebek 

 
Nyári kulturális programok, valamint a városnapi rendezvény finanszírozása 
 
Mikesy Tamás: Jelezte, hogy a zenés nyári esték programot meg kellene rendelnie, ezért kéri 
a testületet, hogy a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel szavazzanak arról, hogy ezek a 
programok megrendezésre kerüljenek-e, beleértve az augusztus 19-i t�zijátékot, illetve 
koncertet, valamint a városnapi rendezvényeket is. 
 
Abonyi Géza: Tekintettel a város igen nehéz anyagi helyzetére, új költségvetés alkotására 
lesz szükség. Ezzel összhangban els� lépésként olyan takarékosság intézkedésre is szükség 
van, mely a nyári rendezvényeket érinti. Úgy gondolja, hogy ne kerüljenek megrendezésre 



 13 

ezen programok, anyagi problémák miatt. Ezért kérte, aki egyetért azzal, hogy a zenés nyári 
esték programsorozat, az augusztus 19-i Gálakoncert és t�zijáték, valamint a Városnapi 
ünnepségsorozat kerüljön megrendezésre, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
165/2011. (VII.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a költségvetés jelenlegi helyzete 
miatt nem támogatja a zenés Nyári Esték komolyzenei koncertsorozat, az augusztus 19-i 
Gálakoncert és t�zijáték, valamint az augusztus végi és szeptember eleji Városnapi 
ünnepségsorozat megrendezését. 
 
Egyúttal Visegrád Város Képvisel�-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a két utóbbi 
ünnepet szerényebb formában, minimális költséggel, a civil szervezetek és a lakosság 
aktív részvételével megrendezi. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy err�l legyen tájékoztatva a lakosság, mivel a Visegrádi Hírek 
júliusi számának címlapján szerepelni fognak a programok és ezt már nem lehet lemondani, 
mivel az újság már nyomdában van. 
 
Meghívás bejárásra 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy jöv� hét kedden lesz egy bejárás Szigetmonostoron, ahol az ottani 
óvoda felújítás projekt tapasztalatait lehet áttekinteni. Kéri, hogy a képvisel�k közül aki tud 
menjen el, illetve Tegzes Dánielt, Máthé Gábort is meg kell rá hívni. 
 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester             jegyz� 
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Határozatok száma:  166-178/2011. (VII.28.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. július 28-án megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
1. Egyebek 
2. Városközpont pályázat kapcsán Városfejlesztésre vonatkozó alapszerz�dés, 
valamint a Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása, továbbá döntés el�leg felvételér�l 
3. Visegrád Városközpont, 14 db parkolóhely biztosítása az ún. Ágasházi parkolóban, 
valamint tájékoztatás a városközpont területén folyó telekalakításról 
4. Városközpont telekrendezési eljárást követ�en ingatlan-nyilvántartási bejegyzési 
kérelem  
5. Közútkezel�i hozzájárulás kiadása a 254/1, 254/2 és 254/3 hsz-ú területekkel 
kapcsolatosan 
6. Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának módosítása 
7. Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI min�ségirányítási programjának módosítása 
8. Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI kib�vítése gyógypedagógiai szakszolgálattá 
9. Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 
11. Parkolásról szóló rendelet módosítása 
12. eKözigazgatási rendszer DPÖTKT általi továbbm�ködtetésér�l szóló döntés 
13. Iskolabusz 
14. T�zoltó�rs Társulási Megállapodás aláírásának jóváhagyása 
15. Városi kitüntetések adományozása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. július 28-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Bártfai István 
Bálint Zsolt 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
 

Gábris Gabriella 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr Balázs Mária 
 
 
Meghívottak: 

Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 
Máthé Gábor Városfejlesztési Bizottság tagja 
Kenéz Attila m�szaki el�adó 
Bozóki Mariann iskolaigazgató 
Dobó Istvánné óvodavezet� 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Napirend el�tt:  
 
Abonyi Géza: Felkérte a jelenlév�ket, hogy id. Cseke Lászlóról emlékezzenek meg 1 perces 
néma felállással. Ezt követ�en beszámolt az elmúlt id�szak eseményeir�l. 
 
Bálint Zsolt: Arról kért tájékoztatást, hogy a városi autóbusz hol van jelenleg? 
 
Abonyi Géza: A busz állapot felmérésen van egy cégnél. 
 
Mikesy Tamás: Az ifjúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálása kapcsán megjegyezte, 
hogy nem helyes az, hogy volt olyan pályázó, aki megkapta a pénzt, a többiek viszont nem. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a parajdi gyermekek itteni táboroztatása miatt volt szükség 
annak a tételnek a kifizetése, ez az � döntése volt. A többit azért nem tudták kifizetni, mert 
nem volt rá pénz a pénztárban. 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy szavazzon arról a testület, hogy a városközpont beruházás 
megvalósuljon-e vagy sem. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ezt már kétszer egymás után 5 igennel megszavazta az akkori 
testület, tehát err�l csak akkor lehet újra szavazni, ha ennek az ellenkez�jét beterjeszti valaki.  
 
Abonyi Géza: Bálint Zsolt ügyrendi javaslatáról a testület döntése szükséges. Kérte, aki a 
városközpontról szóló döntés napirendre vételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

166/2011. (VII. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet a városközpont 
beruházásról szóló döntés napirendre vételével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  

tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

167/2011. (VII. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja az ülés napirendjét. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Bártfai István képvisel� megérkezett az ülésterembe. 

 
1. tsp: Egyebek 

 
Kiss Károly: Jelezte, hogy Szentgyörgypusztán a közlekedési táblák esetleges  áthelyezési 
kérelmezésével  foglalkozni kellene, amíg egy baleset nem történik, mert azt annak idején 
nem jól helyzeték ki.  
 
Kenéz Attila: Ezzel kapcsolatban írt egy levelet a Magyar Közútnak, jelezvén a problémát és 
a felülvizsgálatot kezdeményezve.  

   
Bálint Zsolt: A Pálfy úrnak értékesített ingatlan fizetési határideje, a 15 nap lejárt-e már és 
amennyiben nem fizetett, akkor érvénytelen-e a szerz�dése?  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A fizetési határid� 19-én lejárt, viszont a szerz�dés rendelkezik 
arról, hogy további tizenöt nap van a késedelmes teljesítésre, amennyiben ez alatt a 15 nap 
alatt sem fizet, akkor van lehet�dés a szerz�dést�l elállni.  
 
Bártfai István: Állásfoglalást kér a jegyz� asszonytól arról, hogy a telefonos szavazás 
szabályos-e? Amennyiben szabályos, akkor szabályos-e úgy, hogy nincs a hanganyag 
rögzítve? Mert abban az esetben, ha ez nem szabályos, akkor véleménye szerint a Pálfy féle 
telekeladás szerz�dése nem érvényes. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az SZMSZ 20. §. (6) bek. alapján írásban, 15 
napon belül válaszolni fog a kérdésre. 
 
Abonyi Géza: Az egyebek napirendet lezárta, azzal, hogy a napirendek tárgyalása végén még 
lesz lehet�ség egyéb kérdések felvetésére. 
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2. tsp: Városközpont pályázat kapcsán Városfejlesztésre vonatkozó alapszerz�dés, 
valamint a Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása, továbbá döntés el�leg felvételér�l 

El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Tegzes Dániel ügyvezet� 
  Máthé Gábor bizottsági tag 
 
Abonyi Géza: Ezen dokumentumok elfogadásának szükségességér�l már korábban is szó 
volt, most kerültek el�terjesztésre, annak érdekében, hogy amikor a tényleges munka 
megkezd�dik, ennek az el�írásnak is eleget tegyen a testület.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, úgy érzi, hogy a városközponttal kapcsolatban nem történt érdemi 
változás az elmúlt id�szakban, ezért a jöv�ben csak érdemi kérdésekben tud majd szavazni 
ebben a témában. Egyébként a városközpont beruházást támogatni tudja, de hitel felvételét 
nem. 
 
Abonyi Géza: Szükséges az el�leg felvétele? 
 
Tegzes Dániel: Véleménye szerint, ha fél éven belül nem sikerül szerz�déseket kötni a 
kivitelezésre, akkor ez nem lenne más, mint egy nagyon drága hitel, tehát jelen pillanatban 
nem látja értelmét az el�leg felvételének. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint, a városháza beruházás végképp csúszdára állítja az 
önkormányzatot, úgyhogy � a továbbiakban nem tudja támogatni ezt a projektet.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint a képvisel�k közül a 4 igen szavazat mindig meg lesz, tehát 
�t személy szerint nem érdekli a továbbiakban ez a téma. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a Kft. SZMSZ-ét elfogadja, ezt 
jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 

tartózkodással a következ� határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
168/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrád 
Városfejlesztési Kft. Szervezeti és m�ködési szabályzatát. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: VVF Kft. ügyvezet�je 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a városfejlesztési alapszerz�dést elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 

tartózkodással a következ� határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
169/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrád 
Városfejlesztési Kft. és Visegrád Város  közti városfejlesztési alapszerz�dést. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: VVF Kft. ügyvezet�je 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az el�leg felvételének igénylésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 

következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

170/2011. (VII. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem igényel el�leget a városközpont 
beruházás kapcsán a pályázatból. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: VVF Kft. ügyvezet�je 

 

3. tsp: Visegrád Városközpont, 14 db parkolóhely biztosítása az ún. Ágasházi 
parkolóban, valamint tájékoztatás a városközpont területén folyó telekalakításról 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Kenéz Attila  m�szaki el�adó 
  Máthé Gábor bizottsági tag 
 
Máthé Gábor: A városközpont területén az el�írásnak megfelel� számú parkoló hely 
kialakítása helyhiány miatt nem lehetséges. Azonban egy helyi rendelet alapján 500 méteres 
körzetben kialakítható a szükséges számú parkolóhely. Az el�terjesztés röviden ezt 
tartalmazza. 
 
Mikesy Tamás: Miért van erre most szükség? 
 
Máthé Gábor: Az engedélyezési eljárás most tette ezt szükségessé. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
171/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
tervezett Városközpont területén nem kialakítható 14 db parkolóhely az un. Ágasházi 
nagy felszíni parkolóban kerüljön biztosításra. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

4. tsp: Városközpont telekrendezési eljárást követ�en ingatlan-nyilvántartási bejegyzési 
kérelem  
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Kenéz Attila  m�szaki el�adó 
  Máthé Gábor bizottsági tag 
 
Máthé Gábor:  Az engedélyezési eljárásnak része volt a telekalakítási eljárás, amely során a 
szabályozási tervnek megfelel� telkek lettek kialakítva. A földhivatali eljáráshoz szükséges a 
testület hozzájárulása, illetve a kérelem beadásáról szükséges most dönteni. 
 
Bártfai István: Ez a telekalakítás függetlenül a városközpont beruházástól szükséges lehet a 
kés�bbiekben? 
 
Máthé Gábor: Ez a megosztás a szabályozási tervnek megfelel�en lett elkészítve, tehát, ha a 
továbbiakban bárki bármilyen fejlesztést kíván ezen a területen végezni, ez az alapja. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 

tartózkodással a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

172/2011. (VII. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete ezennel jóváhagyólag elfogadja 
a Visegrád Városközpont ingatlanokra vonatkozó telekrendezés keretében az OTP Bank 
Nyrt.-vel kötött 2010. október 21.-én kelt jelzálogszerz�dés módosítását az alábbiak 
szerint: 
85/1 hrsz-ú, 6212 m² alapterület�, kivett közterület, 
85/2 hrsz-ú, 1052 m² alapterület� kivett beépítetlen terület, 
85/3 hrsz-ú, 1638 m² alapterület� kivett beépítetlen terület, 
85/4 hrsz-ú, 0756 m² alapterület� kivett beépítetlen terület, 
85/5 hrsz-ú, 2609 m² alapterület� kivett egészségház, 
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85/6 hrsz-ú, 0993 m² alapterület� kivett sportcsarnok, 
85/7 hrsz-ú, 1135 m² alapterület� kivett beépítetlen terület, 
85/8 hrsz-ú, 0739 m² alapterület� kivett beépítetlen terület, 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerz�dés 
módosítás aláírására. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

5. tsp: Közútkezel�i hozzájárulás kiadása a 254/1, 254/2 és 254/3 hsz-ú területekkel 
kapcsolatosan 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Kenéz Attila  m�szaki el�adó 
 
Kenéz Attila: Ismertette az el�terjesztést.  
 
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy a 262-es hrsz-on miért épít utat az önkormányzat?  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy most az el�terjesztésr�l kellene beszélni, amit képvisel� 
úr kérdezett, arra egyebekben vissza lehet térni.  
 
Mikesy Tamás: Nincs róla meggy�z�dve, hogy ezzel az eljárással jó úton jár-e az 
önkormányzat.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint, amíg a tulajdonjogokat nem tisztázzák, addig nincs 
értelme ezzel foglalkozni. 
 
Abonyi Géza: Az elmúlt ülésen a testület hozott egy olyan határozatot, hogy menjenek 
tovább a hatósági engedélyeztetés útján. Nem történik semmi, ha most ezt a közútkezel�i 
hozzájárulást megadja a testület. Egyébként azt kizártnak tartja, hogy az önkormányzat egy 
magántulajdonban lév� telekre építsen utat. 
 
Kiss Károly: Itt csak egy megoldás van, hogy az utat megépítsék ott, mert már most legalább 
1 éves késésben vannak ezzel.  
 
Bártfai István: Egyetért azzal, hogy oda út kell, mert az alatta lév� területeket csak úgy lehet 
megvédeni. Viszont egy szerz�dést kellene kötni Bagi Péterrel, amelyben leírják, hogy 
mennyivel támogatja ezt az útépítést, hiszen erre már korábban volt egy ajánlata.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy tartsanak inkább err�l egy külön napirendi pontot a következ� 
ülések valamelyikén, de most a közútkezel�i tulajdonosi hozzájárulásról szükséges dönteni. 
Ezért kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  

tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

173/2011. (VII. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
2541/1., 254/2., 254/3 hrsz-ú a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonát képez� 
közterület elnevezés�, de a Helyi Építési Szabályzatban útnak feltüntetett ingatlanokon 
a TSZ:49-11. tervszámú, GrafiTUS Kft által készített módosított kiviteli tervek alapján 
az út fennmaradási és továbbépítési engedélyezéséhez a tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulását megadja.  
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

6. tsp: Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának módosítása 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Bozóki Mariann iskolaigazgató 

Bozóki Mariann: A pedagógiai program 3 kötetb�l áll. Az els� és második kötetben csak 
minimális változtatása volt szükség, illetve formai módosítások történtek. A 3. kötet az 
alapfokú m�vészetoktatás tanterve, ez azonban jelent�sen változott mivel minden olyan 
tanszakot és tantárgyat fel kellett sorolni, amit az iskolában tanítanak.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 
pedagógiai programot, valamint a min�ség irányítási programot, a pedagógiai szakszolgálat 
létrehozását és az alapító okirat módosítását is, a bizottság valamennyi anyagot elfogadásra 
javasol. 
 
Kiss Károly: Nagyon jó anyagnak tartja a pedagógiai programot, néhány ponton kifejtette 
szakmai véleményét. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a pedagógiai programot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�- egyhangúlag 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
174/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának módosítását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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7. tsp: Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI min�ségirányítási programjának 
módosítása 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Bozóki Mariann iskolaigazgató 

Bozóki Mariann: Az iskola min�ségirányítási programját 5 évente kötelez� átvizsgálni és a 
törvényi el�írásokkal összhangba kell állítani. Ez történt most is. 
 
Abonyi Géza: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a pedagógiai programot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�- egyhangúlag 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
175/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános Iskola és AMI min�ségirányítási programjának módosítását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

8. tsp: Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI kib�vítése gyógypedagógiai 
szakszolgálattá 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Bozóki Mariann iskolaigazgató 
  Dobó Istvánné óvodavezet� 

Bozóki Mariann: A külön intézményegység létrehozását indokolja, hogy a normatíva lehívás 
miatt így anyagilag jobban jár a fenntartó, hiszen ezeket a feladatokat idáig is ellátta és a 
jöv�ben is el kell látni, de ezzel a formával plusz normatíva hívható le. A pedagógiai 
szakszolgálattal történ� kib�vítésr�l már a június végén tartott Képvisel�-testületi ülésen szó 
volt. A határid� július utolsó munkanapja, mennyiben az önkormányzat szeretné ezt 
létrehozni. Id� közben egyeztetetett egy szakért�vel, aki átnézte az iskola alapító okiratát és 
véleménye szerint mivel a pedagógiai szakszolgálat a logopédiával és gyógytestneveléssel 
idáig is benne volt az alapító okiratban, ezért nem kell ezt külön szakért�i véleményeztetésre 
bocsátani. A korábbiakhoz képest annyi a változás, hogy a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás nem kerül bele, mivel ehhez külön pszichológust kellene alkalmazni.  Az 
intézményegységben minimálisan 2 f�t kell alkalmazni, azokkal a kollégákkal már 
egyeztettek, akik átkerülnének ebbe az intézményegységbe, de a munka és a munkavégzés 
helye változatlan marad.  
 
Kiss Károly: Fontos lenne, hogy a két intézményvezet� együtt dolgozzon az 
intézményegység vonatkozásában, f�ként a személyek alkalmazását illet�en.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a pedagógiai 
szakszolgálat létrehozásával egyetért, ezt jelezze! 



11 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�- egyhangúlag 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
176/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete külön intézményegységként 
pedagógiai szakszolgálatot hoz létre az Áprily Lajos Általános Iskolában. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Bozóki Mariann iskolaigazgató 

 

9. tsp: Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Bozóki Mariann iskolaigazgató 

Bozóki Mariann: Ismertette a módosításokat. 
 
Abonyi Géza: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a pedagógiai programot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�- egyhangúlag 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és  

tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
177/2011. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény alapító okirat 
módosítását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

Bálint Zsolt: Az Erdei Iskolával kapcsolatban miért gondolták úgy, hogy nem fog menni az 
együttm�ködés? 
 
Bozóki Mariann: Itt els�sorban az anyagi lehet�ségek zárták ki az együttm�ködést, de 
véleménye szerint egy szakért�vel kellene megvizsgáltatni, hogy a két iskola hogyan tudna a 
jöv�ben együttm�ködni, a jogszabályoknak megfelel�en. Ezt követ�en ismertette a szakmai 
érveket és ismereteket, melynek tudatában véleménye szerint nehézkes és megfontolandó 
lenne az osztályok összevonása, illetve az ottani pedagógusok átvétele foglalkoztatás 
szempontjából. Negatív szándék nem volt senkiben sem, de az id� nagyon kevés volt arra, 
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hogy bármilyen stratégiát kidolgozzanak, de a döntés a testület kezében volt, �, mint az iskola 
igazgatója nem döntött semmiben. 
 
Bálint Zsolt: Úgy érzi, hogy ez a lehet�ség el lett engedve. Hogyan szeretnék azt, hogy 
Visegrád valamilyen szinten központtá vállaljon. 
 
11.  tsp: Parkolásról szóló rendelet módosítása 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: A nagy parkolóra bevezetett parkolási rend tapasztalataiból kiindulva, adódott, 
hogy a F� utca parkolótól a szoborig es� szakaszára is ki kellene terjeszteni a fizet� pakolást 
az ide látogatók számára, az ott lakókra és dolgozókra természetesen nem.  
 
Bártfai István: Nem tudja támogatni ezt a rendeletet, mert számára diszkriminatív üzenete 
van a múzeumra nézve. Véleménye szerint, ha már parkolási rendeletr�l beszélnek, akkor a 
város egész területére érvényesíteni kellene. Vannak olyan problémák is, hogy ki szedi a 
jegyet, ki ellen�rzi, ha valaki nem vesz jegyet, az büntetést kap-e?  
 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság nem látja a  rendelet módosításban a  koncepciót. 
Véleménye szerint az koncepció lenne, ha mondjuk a nagy kaputól a nagy parkolóig parkoló 
övezet lenne. Nincs kitéve, hogy hétköznap nem kell fizetni, olyankor keresik az emberek, 
hogy hol kell fizetni, nincs információ, tehát ezt a rossz gyakorlatot nem kellene még tetézni 
további hibás döntésekkel. Jó lenne valami pénzügyi mérleg, kimutatás, hogy mennyi pénzt 
hozott a parkoló egy hónap alatt.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint valóban hétköznap is kellene információ és jegy szedés, de 
arra az egész szakaszra nem terjesztené ki a parkolást. 
 
Abonyi Géza: A jegy szedés és információ, valamint az ellen�rzés  pénz kérdés, mert ez 
embereket igényel és nem biztos, hogy ez már megéri. A rendelet módosítása a jelenleg 
m�köd� rendszer kiterjesztését jelenti. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint egy parkolni tilos táblát kellene kirakni, meg egy behajtani 
tilos, kivéve célforgalom, esetleg mindkett�t. A jöv� heti bizottsági ülésen ezt el�terjeszti és 
átbeszélik. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal és a napirendet visszavonta. 
 
12. tsp: eKözigazgatási rendszer DPÖTKT általi továbbm�ködtetésér�l szóló döntés 
El�terjeszt�:  E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az el�terjesztést a kistérségi munkatársak készítették, javasolja, 
hogy az 1. számú határozati javaslatot kellene elfogadni, mert ez a megoldás a 
legköltséghatékonyabb. Az iktató program egyébként kötelez� rendszer egy hivatalban, tehát 
erre szükség van, annak viszont nem látja értelmét, hogy egy másik rendszerre álljon át a 
hivatal, hiszen valószín�leg 2013-tól egy országos egységes rendszerre kell majd átállni. 
 
Mikesy Tamás: A Bizottság egyetért  a jegyz� asszony javaslatával, azzal a kitétellel, hogy 
mivel a kistérség hibájából nem m�ködnek Visegrádon a különböz� modulok, ezért a város 
ezért a programért nem hajlandó fizetni.  
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Abonyi Géza: Egyetértett a határozati javaslat kiegészítésével, mivel egyéb javaslat nem volt, 
kérte, aki ezzel a kiegészítéssel az 1. számú határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül   a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
178/2011. (VII.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város a 
2012. évben is a DPÖTKT-n keresztül  látja el az elektronikus közigazgatási rendszer 
m�ködtetésének feladatait, úgy hogy a jelenlegi rendszer minimalizált, jelenlegi 
infrastruktúrával való m�ködtetése mellett foglal állást. Az elmúlt évek során a DPÖTK 
elmaradt teljesítése miatt Visegrád Város Önkormányzata nem kíván többlet anyagi 
ráfordítást teljesíteni a 2012. évi szolgáltatásért.     

A képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatnak 
megfelel�en képviselje az Önkormányzatot a DPÖTKT Társulási Tanácsában. 

Határid� : folyamatos 

Felel�s: jegyz� 

13. tsp: Iskolabusz 
El�terjeszt�:  Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Úgy tudja, hogy a busz bérbe van adva augusztus hónapra, holott ez a busz 
kereskedelmi forgalomba nem adható. 
 
Abonyi Géza: Tudva lev�, hogy egy busz sokat tud amortizálódni, abban az esetben, ha sok 
ideig áll. Kétségtelen, hogy jött egy megkeresés arra vonatkozóan, hogy bérbe vennék 
augusztusra a buszt. A busz jelenleg egyébként azért nem áll a helyén, mert az ajánlattev� 
ingyen és bérmentve felajánlotta azt is, hogy elvégzi a busz állapotfelmérését. Tehát ehhez a 
képvisel�-testületnek el�ször elviekben hozzá kell járulnia, hogy bérbe adható-e a busz, az 
ajánlat részleteit ismertetni fogja. 
 
Mikesy Tamás: Ha a pontos ajánlatot, illetve feltételeket látja, csak akkor lehet err�l dönteni, 
elviekben nem. 
 
Abonyi Géza: Azért szükséges el�ször egy elvi állásfoglalás, mert ha ez megvan, akkor lehet 
majd a pontos részletekr�l, a konkrét szerz�dés ismeretében dönteni, mert egyenl�re csak az 
ismert, hogy 1 hónapról lenne szó, 500 ezer forintért. 
 
Bálint Zsolt: Tegyék le a szerz�dést és majd arról dönt a testület. Mit szól ehhez az MB 
Travel például, akivel szerz�dése van már az önkormányzatnak? Egyébként fél�, hogy tönkre 
teszik ez alatt az id� alatt a buszt, ezért nem tudja támogatni a bérbe adást. 
 
Bártfai István: Az alap határozati javaslatról beszélve csak abban az esetben tudja 
megszavazni, ha a busz használatához igazítják a buszsof�r munkaidejét. 
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Zeller Tibor: Elmondta, hogy � beszélt az ajánlattev�vel, aki bérbe venné a buszt, havi 550 
ezer forintért, plusz kifizetné a biztosítást is és elmondása szerint havonta 8 ezer kilométert 
járnak egy busszal. Most van az az id�szak, amikor sok a munka és kevés a saját busza, ezért 
volna rá szüksége, egyébként már többször csinált ilyet. De ezt most kell eldönteni, mert most 
van rá lehet�ség és � csak segít� szándékkal próbálja ezt az üzletet létre hozni. 
 
Bártfai István: Lehet ez egy jó üzlet is, csak a szerz�dés legyen úgy megfogalmazva, hogy 
ne tudjon a busszal több kilométert menni, mint amennyit mondd. A szerz�dést 
mindenképpen látni kell a döntés el�tt. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a testület tagjaiban kellene lenni annyi bizalomnak a 
polgármester és a bizottsági elnök úr felé, hogy az ismertetett feltételekkel, a szerz�dést 
átnézve, átolvasva, felhatalmazza a busz bérbeadására. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, számára a bizalom akkor szállt el, mikor a telefonos szavazás során, 
nem a korábbi testületi döntésnek megfelel� szerz�désr�l volt szó. 
Kérdezi, hogy a bérbeadáshoz mit szólna az MB Travel, akivel az önkormányzat szerz�déses 
viszonyban áll a busz használatára vonatkozóan? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy jogos a felvetés, vagyis az MB Travel 
hozzájárulása mindenképpen szükséges, továbbá a Kistérségi Irodáé is. Ett�l függetlenül meg 
lehetne szavazni a bérbeadást azzal, hogy az említettek hozzájárulásával együtt érvényes. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint err�l nem kell hozzájárulást kérni.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ha ebb�l pénzt lehet keresni, akkor ezt meg kell lépni, a 
szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat pedig be kell szerezni. 
 
Kiss Károly: A Mikesy Tamás féle el�terjesztést már korábban is azért nem tudta támogatni, 
ahogy ezt akkor el is mondta, mert egy busz akkor tud bevételt hozni, ha megy és nem akkor, 
ha áll. A bizalmatlanságról pedig csak annyit, hogy mondjuk meg �szintén, az nem a 
telefonos szavazással kezd�dött, ez tavaly óta megy, aminek egy célja van, bizalmatlanság 
keltése önmagunkkal szemben és lejáratása a vezetésnek. 
 
Mikesy Tamás: Ügyrendileg szólalt fel, mert a 4. napirend folyamán Kiss Károly képvisel� 
társa „talpnyaló” jelz�vel illette, most pedig azt állította, hogy bizalmatlanságot próbál 
gerjeszteni a testületen belül. Kéri jegyz�könyvbe venni, hogy ezt a hangnemet kikéri 
magának, hiszen � soha Kiss Károlyt nem bántotta, nem személyeskedet vele szemben.  
 
Abonyi Géza: Elfogadja a hozzászólást, azzal, hogy a bizalmatlanság esetében nem hangzott 
el név. A testületi ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester             jegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. július 29-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
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Képvisel�k: 
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Dr Balázs Mária 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
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Miklós Melinda 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

 
Bártfai István 
Bálint Zsolt 
Mikesy Tamás 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, mivel ezzel 
kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki a napirendet elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
179/2011. (VII.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 

1. tsp: Iskolabusz bérbeadásáról szóló szerz�dés elfogadása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 

Abonyi Géza: Jelentkezett egy cég, aki a jelenleg használaton kívüli autóbuszt bérbe venné, 
meghatározott id�re és feltételekkel. A bérleti szerz�dés szerint 550 Ft+Áfa összegben 
állapítja meg a bérleti díjat, a szerz�dés augusztus 1-t�l október 31-ig jönne létre, úgy, hogy 
minden hónap 15.-ig felmondható, illetve  a tárgy hó végéig lenne érvényben.  

Kiss Károly: Az átadása hogy történik a busznak? 

Zeller Tibor: Elmondta, hogy � ismeri ezt a társaságot, tehát biztos abban, hogy nem fognak 
kivenni ebb�l a buszból semmit. Augusztusban meg kell nézni, hogy ki tudja esetleg átvállalni 
az iskolabusz fuvarozást és mennyiért, hogy a nagy busz kiváltása a kisbuszra rendben legyen. 
De valószín�leg csak augusztusra kell. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy mind a Kistérség, mind az MB Travel részér�l megjött az e-
mail, miszerint hozzájárulnak a busz bérbeadásához. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az általa 
ismertetett határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
180/2011. (VII.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete ezennel bérbe adja az általa 
üzemeltetett HDE-966 frsz-ú Mercedes gyártmányú közösségi autóbuszt a Kuti Travel 
Kft. (1141 Budapest, K�szeg u. 41.; cégjegyzékszám: 01-09-467924; képvisel�: Kuti Károly 
ügyvezet�) számára, 2011. augusztus 01-t�l 2011. október 31-ig  terjed� id�szakra, 
550.000,- Ft + Áfa, azaz Ötszázötvenezer forintos bérleti díj összegért. 
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A szükséges intézkedések megtételére illetve a bérleti szerz�dés aláírására felhatalmazza a 
polgármester.  

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 

2. tsp: T�zoltó�rs Társulási Megállapodás aláírásának jóváhagyása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Abonyi Géza: A Pest Megyei Kormányhivatal kérésének megfelel�en a T�zoltó�rs Társulási 
Megállapodás aláírását a csatlakozó önkormányzatoknak jóvá kell hagyniuk. Egyébként 
minden maradt a régiben, tehát Visegrád 16 millióval száll be a társulásba. Ismertette a 
határozati javaslatot.  
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki ezt elfogadja, 
jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül   a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
181/2011. (VII.29.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 31/2011. (II. 24.) számú 
határozatában felhatalmazta a polgármestert a Dunakanyar T�zvédelemre és 
Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok Ellátására Létrejöv� Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának aláírására. 
 
A Társulási Megállapodást, amelyet a társult tagokat képvisel� polgármesterek 2011. 
július hó 21. napján aláírtak, a Képvisel�-testület ezennel jóváhagyja. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
 

Kmf. 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester           jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   22/2011. 
Határozatok száma:  182/2011. (VIII.05.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. augusztus 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
1. Hibbey Zsombor és Társa f�téskorszer�sítési ajánlata 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. augusztus 5-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz�  
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
 

 
Meghívott: 
    

Máthé Gábor 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 

1. tsp: Hibbey Zsombor és Társa f�téskorszer�sítési ajánlata 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
 
Máthé Gábor: Röviden ismertette a bio f�t�m�vel kapcsolatos pályázati konstrukciót, mely 
egy 90%-os támogatásban részesül� pályázat. A szükséges önrészt, azaz 10 millió forintot az 
E�ry és Társa Kft. átvállalja. Továbbá a sikeres pályázat esetén, vállalják, hogy az 
önkormányzat intézményei részére a mindenkori gázárnál 15%-al olcsóbban szolgáltat. 
Ameddig a kett� közti különbség el nem fogy, addig abból a különbözetb�l fedezik az 
önkormányzat által biztosított önrész fedezetét, amikor az elfogy, akkor onnantól kezdve piaci 
alapon m�ködik tovább. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy tudomása szerint ez a téma már egy ideje itt fekszik az 
önkormányzatnál, nem érti, hogy miért megint az utolsó pillanatban kellett ezt a testület elé 
terjeszteni. Számára hiányos az el�terjesztés, nem tartalmaz kell� információt ahhoz, hogy 
megalapozott döntést tudjon hozni. 
 
Máthé Gábor: Ez a kazán egy 600 kw-os f�t� teljesít� kazán, ebb�l 80-90 kw lenne a 
tervezett városháza, egyébként a legnagyobb fogyasztó a tornacsarnok és az iskola lenne. 
Véleménye szerint ebben a beruházásban az önkormányzat számára nincs kockázat.  
 
Abonyi Géza: Ez a mai szavazás az elvr�l szó, hogy magával az elvvel egyetért-e vagy sem, 
tehát a részletekbe men� kérdések feltevésének most nincs jelent�sége, ezért a vitát lezárja, 
szavazás következik. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy � jó szándékkal jött ide, de mivel nem ismeri az anyagot, 
magát a tervezett beruházást, ezért szeretett volna róla többet megtudni. Olyan dologról nem 
tud se igennel sem nemmel szavazni, amit nem ismer. Ha megfelel�en el� lenne készítve a 
döntés, akkor nem lenne szükség e kérdésekre. Név szerinti szavazást kér az ügyben.  
 
Abonyi Géza: Ismertette a határozati javaslatot. Felkérte a jegyz�t, a név szerinti szavazás 
lebonyolítására. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az SZMSZ 27. §.-a alapján levezette a név szerinti szavazást, 
valamint összegezte az eredményt az alábbiak szerint: ( A név szerinti szavazásról szóló ívet 
lásd a jegyz�könyv mellékleteként!) 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
182/2011. (VIII.05.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata városi biof�t�m� létesítésére pályázatot nyújt be. A 
pályázat el�készítésével, beadásával kapcsolatos költséget, valamint a pályázati önrész 
biztosításának vonatkozásában az önkormányzat magára kötelezettséget nem vállal. Az 
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ezekkel kapcsolatos kérdéseket a leend� beruházó és üzemeltet� partnerrel a 
kés�bbiekben megkötend� szerz�désben kívánja szabályozni.  

 
Határid�: a pályázat benyújtására 2011. szeptember 2. 

Felel�s:  a pályázat el�készít�je 
 

Abonyi Géza: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                       jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   23/2011. 
Határozatok száma:  183-188/2011. (VIII.11.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. augusztus 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Városi kitüntetések adományozása 
 

2. Visegrádi patakok helyreállítási munkálatai – ajánlattételi felhívás 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. augusztus 11-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz�  
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Mikesy Tamás 
 

 
 
Meghívott: 
    

Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági el�adó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz képest 
javasolta napirendre venni a városi kitüntetésekr�l szóló döntést. Kérte, aki a kiegészített 
napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
183/2011. (VIII.11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Városi kitüntetések adományozása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
 

Abonyi Géza: Mivel a kitüntetések átadása augusztus 20-án történne, ezért a díjakat a jöv� 
hét folyamán el kell készíttetni, ezért kellene err�l sürg�sséggel dönteni. Díszpolgári címre 
javasolt Zoller Attilla és Schulek János posztumusz. Tiszteletbeli polgári címre javasolt 
Bréhm György, valamint Danilo Marfisi Lancianoból. Elmondta, hogy Pro Urbe díjra 
javasolta Mezei Annát, aki viszont jelezte, hogy nem fogadná el, ezért visszavonja ezen 
javaslatát és helyette id. Zeller Mártont javasolja, a másik jelölt pedig Szebeni Imre volt. 
 
Bálint Zsolt: Miért javasolják ezeket az embereket? Mi az oka ennek, kéri megindokolni. 
 
Abonyi Géza: Kéri, hogy a képvisel� úr változtasson a hangnemén, mert ilyen stílusban nem 
kíván válaszolni a kérdés felvetésre. 
 
Kiss Károly: Indokolta, hogy miért javasolt id. Zeller Márton kitüntetése a pro urbe díjra. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak sorban a kitüntetések 
adományozásáról. Els�ként kérte, aki támogatja Schulek János posztumusz kitüntetését 
díszpolgári címre, ezt jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: (Bálint Zsolt képvisel� nem szavazott) 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
184/2011. (VIII.11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Schulek Jánost 2011-ben a város 
posztumusz díszpolgárává választja. 

 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 
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Abonyi Géza: Tiszteletbeli polgári cím két személynek is adható. Kérte, aki Danilo Mafisit 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: (Bálint Zsolt képvisel� nem szavazott) 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

185/2011. (VIII.11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Danilo Marfisit 2011-ben a város  
tiszteletbeli polgárává választja. 

 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza:. Kérte, aki Bréhm Györgyöt támogatja a tiszteletbeli polgár címre, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
186/2011. (VIII. 11.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Bréhm Györgyöt 2011-ben a város  
tiszteletbeli polgárává választja. 

 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki id. Zeller Mártont támogatja a pro urbe díjra, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
187/2011. (VIII. 11.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete id. Zeller Mártonnak 2011-ben a pro 
urbe díjat adományoz. 

 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 
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- Bártfai István képvisel� megérkezett az ülésterembe, dr Balázs Mária képvisel� 
távozott az ülésteremb�l, tehát a képvisel� testület 5 f�vel van jelen. 

 
2. tsp: Visegrádi patakok helyreállítási munkálatai – ajánlattételi felhívás 

El�terjeszt�:  Abonyi Géza (szóbeli) 
Meghívott:  Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági el�adó 
 
Szalayné Éliás Ágnes: A patakmeder helyreállítással kapcsolatban ez év december 31-ig a 
munkálatokat el kell végezni, ezért az id� nagyon sürget. Az értékhatár nagyságrendje miatt 
közbeszerzés köteles a beruházás. A közbeszerzési szabályzat szerint a testület jóváhagyása 
szükséges az ajánlattételi felhívás közzététele el�tt. A tervek elkészültek, mely nagyon nagy 
munkát jelentett. Sajnálatos módon a Duna Ipoly még nem válaszolt a fa kivágási kérelemre, 
de erre tovább nem lehet várni, de remélhet�leg amíg a közbeszerzési eljárás lebonyolódik, 
addig megérkezik a fakivágási engedély is. 
 
Bártfai István: Menjen ki egy olyan levél is a Duna Ipolynak, hogy ha valami baleset, vagy 
kár történik azért, mert �k nem engedélyezik a kivágást, akkor vállalják érte a felel�sséget is. 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Fontos, hogy a pályázati pénzt nem kell megel�legezni, a pályázatból 
lehívható, amikor szükséges. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadj, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
188/2011. (VIII. 11.) 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete a „Visegrádi patakok helyreállítási munkálatai” Kbt. 251. 
§ (2) bekezdés alapján a legalább három ajánlattev�nek egyidej�, közvetlen írásbeli 
ajánlattételi felhívás általános egyszer� közbeszerzési eljárásában, Visegrád Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az alábbi eljárási feltételeket határozza 
meg. Felkéri Abonyi Géza polgármestert az ajánlattételi felhívás ezen el�írások alapján 
történ� összeállítására. 

1.) Az ajánlattételi felhívásban 

a.) teljesítési határid�nek: 2011. december 03. 

b.) ajánlatok bírálati szempontja legalacsonyabb összeg� ellenszolgáltatás 

Részszempontok: 

Részszempont: Súlyszáma. Ponthatár: 

1. Ajánlati ár (nettó+Áfa) 100 1-100 
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Ajánlati árat az árazatlan tervez�i költségvetésre kell tenni. 

c.) Kizáró okoknak a Kbt. 60.§.(1) bekezdésének a.)-i.), 61.§.(1) bekezdés a.)-d.) 
pontjaiban, 61. § (2) bekezdésében és a 62.§.(1) bekezdésében foglalt kizáró okok 
fennállását határozza meg. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattev�nek, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak, valamint az ajánlattev� részére a szerz�dés teljesítéséhez er�forrást nyújtó 
szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdés alapján nyilatkozatával igazolja. 

d.) Alkalmassági követelmények: 

Pénzügyi-gazdasági szempontból:  

P1. Alkalmatlan Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattev�, illet�leg 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt 
alvállalkozó (külön-külön önálló megfelelés), ha az el�z� három üzleti évre (2008, 
2009, 2010) vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának bármely 
évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

Ennek igazolása: Saját vagy jogel�dje számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának benyújtása (ha az ajánlattev� letelepedése szerinti ország joga el�írja 
közzétételét) az el�z� három lezárt üzleti évre (2008, 2009, 2010) vonatkozóan. 

P2. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az ajánlattev�, ha nem 
rendelkezik a minimum 5 millió forint/káresemény és 10 millió forint/év mérték�, 
mélyépítési munkálatokra vonatkozó felel�sségbiztosítással. 

Ennek igazolása: Az ajánlattev� a Kbt. 66. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a 
felel�sségbiztosítási kötvény másolata. 

Ajánlattev� gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3) 
bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattev� és az 
er�forrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás 
áll fenn; és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az 
ajánlat tev�re ebben a pontban el�írttal azonos módon igazolni köteles. 
Az igénybe vett er�források tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal 
történik: az er�forrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával. 

M�szaki szakmai szempontból:  

Alkalmatlan az ajánlattev�, közös ajánlattev�k vagy a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen: 

M.1.: Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattev�, közös 
ajánlattev�k és a 10%-ot meghaladó mérték� alvállalkozó, ha együttesen nem 
rendelkeznek  

a.) az ajánlattételt megel�z� 36 hónapban teljesített összesen nettó 50.000.000 Ft érték� 
híd- és támfal építési/felújítási munkára vonatkozó referenciával, amelyb�l 1 db 
legalább 15.000.000 Ft érték�, valamint  
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b.) az ajánlattételt megel�z� 36 hónapban teljesített összesen nettó 15.000.000 Ft érték� 
mederkotrás vagy meder helyreállítási munkára vonatkozó referenciával, amelyb�l 1 db 
legalább 10.000.000 Ft érték�: 

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattev� valamint a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
(továbbiakban: 10% fölötti alvállalkozó) az el�z� 36 hónap legjelent�sebb 
teljesítéseinek (szerz�déseinek) ismertetése (referencia lista) legalább a következ� 
tartalommal:  

- a teljesítés ideje, 

- - a teljesítés tárgya 

- a szerz�dést köt� másik fél (megrendel�) megnevezése,  

- az ellenszolgáltatás nettó összege, 

Az ajánlattev� és a 10% fölötti alvállalkozó referencia listájában nevesített szerz�désre 
vonatkozóan a Kbt. 68. §. (2) bekezdése szerinti módon kiállított referencia igazolást 
köteles csatolni. 

Az igazolásoknak tartalmazni kell a referencia lista tartalmára vonatkozóan el�írt fenti 
információkat továbbá a megrendel� nyilatkozatát a szerz�dés telesítésére vonatkozóan 

M2. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattev�, közös 
ajánlattev�k és a 10%-ot meghaladó mérték� alvállalkozó, ha együttesen nem 
rendelkeznek legalább a szerz�dés teljesítéséhez az alábbi szakemberrel, aki rendelkezik 
az építési m�szaki ellen�ri, valamint a felel�s m�szaki vezet�i szakmagyakorlási 
jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelel�en 1 f� MV-KÉ/A, 1 f� MV-BÁ/A kategóriájú 
jogosultsággal rendelkez� felel�s m�szaki vezet�vel. 

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember megnevezése, képzettsége ismertetése, rövid szakmai önéletrajza és a 
képzettséget igazoló okiratok, és a névjegyzékbe vételér�l szóló hatósági határozat 
egyszer� másolati példánya. Csatolni kell az oklevélmásolatot, hatósági határozat 
másolatát és a nyilatkozatot a megbízás vállalásáról. 

- Ha ajánlattev�nek tudomása van olyan a Kbt. 20.§ (7) bekezdésében meghatározott 
nyilvántartásról, ami kiváltja a fent felsorolt igazolások bármelyikét, kérjük az 
ajánlatában nyilatkozzon róla 

- A Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján a fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattev� 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell 
ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattev� alkalmasságának igazolásához 
szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is.  

e.) Az eljárásban hiánypótlás lehet�ségét teljes körben biztosítja. 

f.) Ajánlattételi határid�: 2011. augusztus 29-én 9 óra  

g.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Visegrád Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala  2025 Visegrád, F� u. 81. 
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Az ajánlatok bontására: a Polgármesteri Hivatalban kerül sor 2011. augusztus 29-én 9 
órakor.  

h.) A szerz�déskötés tervezett id�pontja: 2011. szeptember 20. 

i) A szerz�dést biztosító mellékkötelezettségek: 

- Késedelmi kötbér mértéke a szerz�dés napi nettó összegének 100.000 Ft, de 
legfeljebb összesen a szerz�dés nettó értékének 20 %-a. 

- A meghiúsulási kötbér mértéke a szerz�dés nettó összegének 25 %-a. 

- Jótállási id� mértéke 36 hónap 

2.) Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztja: 

• Abonyi Géza polgármester projektgazdának 
• jogi feladatokra: E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� látja el, valamint a Bíráló 

Bizottság összehívásával kapcsolatos feladatokra, a beérkezett ajánlatok átvételére 
és dokumentálására 

• m�szaki feladatokra: Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági el�adó 
• a közbeszerzési feladatokat E�ryné dr. Mezei Orsolya és Szalayné Éliás Ágnes 
• a pénzügyi feladatokra: Ladányiné Fótos Tünde 

2.) Bíráló Bizottság tagjainak megválasztja: 

Ostermann Bélánét, Schüszterl Károlyt és Szalayné Éliás Ágnest   

 
Határid�: 2011. augusztus 11. 

Felel�s: Abonyi Géza polgármester 
 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester           jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   25/2011. 
Határozatok száma:  191-194/2011. (VIII.19.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Városközpont pályázat – támogatási szerz�dés 
 

2. OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerz�dés módosítás 
 

 
 

 

 
 

  
 



 

 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. augusztus 19-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Miklós Melinda jegyz�i titkárságvezet� jegyz� helyett 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Mikesy Tamás 
 
 
Meghívott: 
    

Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezet�je 
 



 

Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás 
nem volt, kérte, aki elfogadja azt, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

191/2011. (VIII.19.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Abonyi Géza: Felkérte Tegzes Dánielt, a Visegrád Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jét, hogy 
ismertesse a testülettel a napirendet. 
 
Tegzes Dániel: Tájékoztatta a testületet, hogy a városközpont pályázat támogatási 
szerz�désének aláírásához van még néhány dokumentum, amit be kell szerezni. Többek 
között a telekalakítás során kialakított telkeken néhány közm� szolgáltatónak rajta van  a 
szolgalmi jog bejegyzése, ezért az � hozzájárulásokat is be kell még szerezni. Továbbá, ami 
most a testületi döntés szempontjából is jelent�sebb, hogy a tavaly októberben megkötött 
hitelszerz�dést ki kell egészíteni néhány dologgal, amit a közrem�köd� szervezet kér, fontos 
megjegyezni, hogy ez természetesen többlet terhet nem ró az önkormányzatra. Ehhez viszont 
a testület jóváhagyása szükséges. 
 
Kiss Károly: Mikor realizálódhat a támogatási szerz�dés aláírása? 
 
Tegzes Dániel: Ez nagyban függ attól, hogy az OTP mikor járul hozzá a hitelszerz�dés 
módosításhoz. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy tekintettel a rossz anyagi helyzetre, nem tudja megszavazni a 
városközpont építését. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ezt � sem tudja támogatni, mert nem látja, hogy mib�l fogják 
tudni kifizetni a kamatokat. A támogatási szerz�dés aláírásáról név szerinti szavazást kér. 
 
Kiss Károly: Ha létesül is városközpont és a létszám egy új szituációból adódóan esetleg 
csökken, akkor is kihasználható lesz az épület. A terület rendezése ezzel megtörténik, tehát 
ezt nem szabad elhalasztani. 
 

- Abonyi Géza polgármester kérésére szó szerinti rész – 
 
Zeller Tibor: Karcsihoz annyiban csatlakoznék, hogy ha valószín�síthet�en funkciókat 
fognak elvonni az önkormányzatoktól, attól függetlenül én azt gondolom, hogy ez Visegrád 
el�nyére válik abszolút. Az, hogy esetleg a kies� funkciók helyett másokat tudnánk oda 
racionálisan betelepíteni és nem kéne különböz� helyszíneken az önkormányzatnak 



különböz� ingatlanokat fenntartani. Én szerintem ez a jöv�re nézve csak költségcsökkent�  
hatással bírna. Arról nem is beszélve, hogy modern, korszer� körülmények között lehetne 
bárki is. És hát egybe lehet koncentrálni az összes funkciót arra a térre és erre a mostani 
egészségház környékére. Ez most valóban egy kicsit új szituáció, de hogyha esetleg emiatt 
módosítanunk kell magának a városházának a bels� ellen�rzését, úgy tudom, hogy nincs 
akadálya. Ezt megbeszéltük a Pro Régióval, ennek nincs igazából akadálya, ki kell találni és 
ez ügyben javaslom is majd, miel�tt a kiviteli terveket elkezdjük készíteni, akkor egy ilyen 
közös gondolkodásba vegyünk részt. Abba, aki akár ellenzi a városháza építését, akár nem, az 
vegyen részt és mondja el, hogy hogyan lehetne ott normálisan és racionálisan és okosan 
funkciókat belevinni.  
 
-Szó szerinti rész vége –  
 
Bálint Zsolt: Mib�l gondolják, hogy ki fogják tudni fizetni a kölcsönöket, mikor már ez az év 
is sokkal rosszabb volt, mint amire számítottak, a jöv� évi pedig még rosszabb lesz. Milyen 
más funkciók betelepítésére gondol? 
 

- Abonyi Géza polgármester kérésére szó szerinti rész –  
 
Zeller Tibor: Én arra gondoltam, hogy ezt nyugodt körülmények között, külön erre leülnénk 
err�l beszélgetnének, hangsúlyozom mindenkivel. Én azt gondolom, hogy ezt a hosszú távú 
hitelt a város mindenkor tudja majd finanszírozni, pontosan abból a hozadékból, amit többek 
között ez a városháza, és ne csak a városházára csökkentsük le, amit a Pisti is mondott, hanem  
a környezete is produkálni tud. Ennek a városnak alapvet� szüksége van, hogy valami fejl�dés 
történjen. Én egyet tudok mondani mindenkinek, aki ellenzi ezt a fejlesztést, hogy menjen el 
bármelyik környékbeli településre, Szentendrét�l Esztergomig és nézze meg, hogy hány EU 
támogatással létrejött létesítmény létezik ezekben a falvakban és utána gondolja át, hogy 
Visegrádon hány Eu-s forintot tudtunk költeni? Egyetlen egyet sem. Épp itt lenne az ideje, 
hogy valamit mi is le tegyünk az asztalra és valahogy mi is kivegyünk valamit ebb�l a 
kosárból, amit most ide raktak és elénk. Bogdánytól kezdve mindenhol az összes intézmény, 
olyan állapotban van, hogy ha összehasonlítjuk a miénkkel, akkor egyszer�en nem 
szégyenkezni, hanem elfutni kellene. Voltunk Szigetmonostoron, el lehet menni 
Tahitótfaluban, most voltunk többször az engedély miatt Tahitótfaluban, hát egyszer�en az 
hogy Visegrádon Tahitótfaluhoz képest olyan hivatal legyen, mint amilyen van, hát én ezt 
most nem tudom szavakba foglalni. Ha valakinek ez az állapot megfelel és így tetszik, akkor 
megint nem tudom min�síteni. És azzal, hogy ezt az épületet és nem csak az épületet, hanem 
magát az egész teret létrehozzuk és az egész térséget rehabilitáljuk és amellett még 
hozzájárulunk ezzel a fejlesztéssel ahhoz, hogy Visegrád hozzá jusson egy normális Európai 
kinézet� és komfortú áruházhoz, élelmiszer áruházhoz mellette. Szóval én azt gondolom, 
hogy ezek olyan gyökeres változások, amin már réges-régen túlhaladtunk és az utolsó utáni 
pillanatban vagyunk. Ha valaki itt végig sétál és ez neki megfelel� ez az állapot, akkor az 
szomorú. Ha valaki azt mondja, hogy ez így jó, akkor álljon ki, mondja el mindenki el�tt, 
hogy igen én ezt akarom, ezt a �skorszaki állapotot akarom megtartani Visegrádon. Meg lehet 
ezt is mondani, ki lehet állni és meg lehet mondani. Akarhatjuk ezt is vagy akarhatjuk azt, 
hogy ez a város kicsit lépjen el�re, tényleg legyen berakva néhány eu-s euro ebbe a városba, 
ami eddig nem történt meg, én úgy gondolom, hogy nem a mi hibánkból nem történt meg, de 
ha most már egy ilyen lehet�ség el�tt állunk, akkor nagy butaság lenne ezt visszautasítani, 
konkrétan ezt a fejlesztést is és azt a fejlesztést, amit ez a fejlesztés indukál. Tehát azért azt ne 
higgyük, hogy a világnak vége, mert lehet, hogy vége lesz, akkor úgyis mindegy , mert akkor 
már úgysem kell kölcsönt visszafizetni, ha vége lesz. Tehát ha itt jön egy nagy krah és újra 
elkezdünk egymásra lövöldözni, akkor teljesen mindegy, hogy van kölcsönünk vagy nincs. 
De ha nem, akkor ez élet nem fog megállni, Visegrádra még szeretnének jönni az emberek, 



Visegrádot szeretnék szép állapotba látni. Visegrádnak ez az egész Rév utca és Rév utcától a 
Királyi Palotáig tartó területe enélkül a fejlesztés nélkül, az én megítélésem szerint, körülbelül 
még harminc évig nem fog megváltozni. Minimum harminc évig, hosszabb távlatokban nem 
látunk úgysem, de ez az utolsó lehet�ségünk erre és hangsúlyozom, hogyha ezt valaki vállalja 
ezeket az állapotokat, amit elmeséltem, ezeket szeretné konzerválni, akkor igenis álljon ki és 
mondja azt. Mi az ellenkez�jét akarjuk, mi azt akarjuk, hogy Visegrád el�re lépjen és 
fejl�djön és ezt, most enélkül nem látom biztosítottnak. Csak röviden, és mondom, az, hogy 
milyen funkció, hogy stb…, ezt egy közös akarattal szeretnénk megbeszélni. Mindenki 
mondja el a véleményét, hogyha tényleg kiesnek funkciók, akkor is mivel lehetne ezt 
ésszer�en, normálisan és gazdaságosan feltölteni.  
 
-Szó szerinti rész vége –  
 
Bálint Zsolt: Köszöni a választ, de nem tudja elfogadni. De akkor álljon ki a képvisel� úr az 
emberke elé, hogy nem tudunk majd fizetést adni, mert ez 10-12 millió forintot jelent majd 
évente. Már most is nehézkes a bérek kifizetése, akkor még nehezebb lesz. Véleménye szerint 
most nem lehet megváltoztatni, amikor nincs pénzünk.  
 
- Abonyi Géza polgármester kérésére szó szerinti rész – 
 
Zeller Tibor: Na most a kérdést, hogyha már én kaptam, akkor, én itt vagyok, ráérek. Ezzel 
kapcsolatban csak annyit mondok erre, hogy itt a probléma az az, hogy nem látjuk, hogy az 
egyik mib�l következik. Tehát ezeket a béreket, amit nekünk ki kell fizetni, most jelen 
pillanatban semmi köze a beruházáshoz. Ezt nyugodtan leszögezhetjük. Az el�z� 
kölcsönökhöz van köze, valóban, ahhoz nekünk viszont nem igazán van semmi közünk és 
azok meg már léteznek. Az, hogy a jöv�ben, hogy fogjuk majd a béreket kifizetni, ugye, amit 
nem is tudunk, hogy mennyi lesz, de minden bizonnyal lesz. Azokat a béreket csak akkor 
fogjuk tudni kifizetni, ha Visegrádnak bármi fajta jövedelem termel� tevékenysége lesz. 
Jövedelem termel� tevékenysége pedig az idegenfogalmon kívül szinte alig van. Most az 
idegenforgalmat mindenfajta közösségi fejlesztéssel nem támogatjuk, akkor meg nem fog 
fejl�dni. Tehát a dolog az abszolút vissza fog ütni arra, hogy nem lesz bevétele Visegrádnak. 
Már ma is és az elmúlt években is egyértelm�en észrevehet�, hogy a környezetünkkel 
mennyire lemaradtuk egyes réges-régen nálunk sokkal hátrébb kullogó települések mögött. 
Lemegyek Balatonfüredre – én nem sokat szoktam elenni Visegrádról, sajnos, ide vagyok 
kötözve – de lemegyek Balatonfüredre, szégyenkezve érkezem haza. Ha itt vagyok akkor itt 
nagyjából hozzászokik az embernek a szeme mindenhez, a rondához is, de mikor elmegyek 
valahova és meglátok egy Tahitótfalut, meg meglátok egy Balaton környezetet, egyszer�en 
vissza jövök és nem találom a helyem, mert egyszer�en gyalázat, ami itt van.  És hogyha nem 
kezdünk ezzel valamit, akkor egyre csak hátrébb- hátrébb csúszunk az idegenforgalmi 
rangsorban és eltelik még 10 év és Visegrádnak hiába lesz 550 meg 600 szobája csak  kutya  
nem fog ide jönni, mert ugyanezeket a szolgáltatásokat máshol is megkapja csak körbevéve 
egy olyan környezettel, amit használni lehet. Visegrádon a városi környezetet és a városi 
infrastruktúrát  nem lehet használni ma, kivéve a m�emlékeket. De egy város nem csak a 
m�emlékekb�l áll és nem csak szállodákból. Nem tehetek róla, hogy ezt egyes emberek nem 
tudják megérteni, én pontosan a dolgozóknak a fizetése érdekében támogatom és próbálom 
meggy�zni az embereket arról, hogy erre mennyire szükség van. Pontosan ebb�l lesz majd a 
kés�bbiekben fizetésük. És érdekes módon ezt eddig néhány embernek így elmeséltem ezt a 
logikai okfejtést, egyszer� embereknek, még neveket is mondhatok, tegnap el�tt voltam a 
fodrászomnál, beszélgettünk róla, abszolút egyetértett velem. El�tte beszélgettem valami 
folytán Helm Jánossal: „Istenem Tibi ezt ki ne hagyjátok, ezt nehogy ne csináljátok meg”. 
Csak mondok néhány olyan példát, akik maximálisan támogatják ezt a projektet, mert belátják 
ezt az okfejtést, amit most én itt elmeséltem. Ez annyira logikus és annyira egyértelm� nekem 



és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki egy kicsit a jöv�be lát, hogy én nem is tudom, 
nekünk miért kell egyáltalán vitatkoznunk, hogy ez kell, vagy nem kell.  
 
-Szó szerinti rész vége –  
 
Bálint Zsolt: � úgy tudja, hogy ezek az emberek, akiket említ a képvisel� úr, pont ellenzik 
ezt az egészet.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a jöv�ben lehet, hogy terheket kell vállalni a településeknek, 
de akik több adót tudnak majd beszedni, azok többet is fognak visszakapni, vagy több marad a 
településeken.  
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás illetve kérdés nem volt, kérte, aki a név szerinti 
szavazással egyetért, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

192/2011. (VIII.19.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a városközpont pályázat támogatási szerz�désének 
aláírásáról név szerinti szavazással dönt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
Abonyi Géza: Ismertette a határozati javaslatot. Felkérte Miklós Melinda jegyz�i 
titkárságvezet�t, a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Miklós Melinda: Az SZMSZ 27. §.-a alapján levezette a név szerinti szavazást, valamint 
összegezte az eredményt az alábbiak szerint: ( A név szerinti szavazásról szóló ívet lásd a 
jegyz�könyv mellékleteként!) 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

193/2011. (VIII.19.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete ezennel jóváhagyólag elfogadja a 
Visegrád Városközpont pályázat támogatási szerz�dését. A szerz�dé aláírására és az 
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert. 



 
Határid�: azonnal 

Felel�s: jegyz� 
 
Abonyi Géza: A Pro Régióhoz kapcsolódó szerz�dés módosításról kellene még dönteni. 
 
Bártfai István: Elmondta, részér�l ez tárgytalan, mivel az el�z�t sem szavazta meg.  
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a hitelszerz�dés 
módosításával – a határozati javaslatban foglaltak szerint – egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

194/2011. (VIII.19.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a 2010. 
október 21-én, az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerz�dés módosítását az alábbi 
pontokban: 

1. A hitelszerz�désben a projekt azonosító számának feltüntetése: KMOP-5.2.1/B-
09-2f-2010-0009 

2. A hitelszerz�désben a pályázati projekt címének szerepeltetése: „Az ezeréves 
Visegrád városközponti fejlesztése” 

3. Az önrész és a támogatás összegének pontosítása az alábbiak szerint: önrész 
mértéke: 145.928.461 Ft a támogatás mértéke: 545.757.379 Ft, a projekt 
összköltsége: 691.685.840 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti módosítások kezdeményezésére és a módosított 
hitelszerz�dés aláírására. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                jegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. augusztus 24-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr Balázs Mária 
Mikesy Tamás 
 

 
 
Meghívott: 
    

Ladányié Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
Zeller Márton Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
Bozóki Marianna Iskolaigazgató 
Dobó Istvánné óvodavezet� 
Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
Balogh Zoltánné véd�n� 
Schüszterl Károly VKG csoportvezet� 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, ez ülést megnyitotta.  
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy vegyék fel napirendre az egyebek napirendet. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért az Egyebek napirend felvételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
195/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az „Egyebek” napirendet felveszi 
napirendre. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

Napirend el�tt: 
 
Zeller Tibor: Tájékoztatást adott arról, hogy az iskolabuszt bérbe vette egy cég, amíg nem 
szükséges az iskola részére. A buszon felmerült néhány felújítási munka, amit 2 hétig tartott 
rendbe tenni, így abban egyeztek meg a busz bérbevev�jével, hogy szeptember második 
hévégéig maradna náluk busz. Addig a busz feladatait ingyen, bérmentve elvégzi a saját 
buszaival. Véleménye szerint a bérbeadás egy jó döntés volt, a busz jó kezekben van, és a 
javítás ellenére még bérleti díjat is fognak fizetni. 
 
Bálint Zsolt: A szerz�désben nem szerepel az, hogy csak 8 ezer km-t mehet a busz egy 
hónapban és nem látja a szerz�dés mellékletében az átadás-átvételi jegyz�könyvet. 
 
Abonyi Géza: Jelezte, hogy mivel Mikesy Tamás nincs ma jelen, ezért a M�vel�dési Ház, 
valamint az Autóbusz táblák tárgyalására nem most, hanem a hétf�n 17 órakor tartandó 
rendkívüli ülésen kerül sor. 
 
Áprily Lajos Általános Iskola költségvetése 
 
Abonyi Géza: Tekintettel az anyagi helyzetre, most is arra kérte az intézmény vezet�jét, 
valamint a további intézmények vezet�jét is, hogy próbálják úgy átdolgozni a költségvetést, 
hogy minél költségtakarékosabb legyen. 
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy a pénzügyi vezet�vel külön leegyeztették a tábla sorait, 
pontosították a számokat. Elmondta, hogy az iskola dolgozóit az étkezési hozzájárulás 
elvonása érinti legrosszabbul, átlagosan 9,5%-al kevesebb pénzt fognak haza vinni. A 
természetbeni étkezés biztosítása pedig szintén nem biztosítja az egyenl� juttatást, hiszen van, 
aki egyáltalán nem tudja igénybe venni.  
 
Abonyi Géza: Az iskolabusz kísér�jével kapcsolatban kérte, hogy nézzenek utána és kérjenek 
állásfoglalás, hogy valóban muszáj-e pedagógusnak lennie. 
Kiss Károly: Sajnos nagyon nehéz ledolgozni a kintlév�ségeket, amit ez a testület örökölt, de 
tisztában kell lenni azzal, hogy az iskolánál most nincs túl nagy mozgástér, ami a 
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költségcsökkentést illeti, hiszen várhatóan az �sz folyamán jön ki az új közoktatási törvény, 
ennek megfelel�en változások várhatóak ezen a területen, tehát ezt célszer� kivárni. A busz 
kísér�vel kapcsolatban, amennyiben törvény nem írja el�, akkor nem kell alkalmazni, ha 
pedig igen, akkor csak addig, míg az új törvény meg nem születik, mert valószín�leg ez majd 
azt is rendezni fogja.  
 
Bártfai István: Az emberek sanyargatásával minimális megtakarításokat érnek csak el, ezért 
nem ért egyet ezzel a válság költségvetéssel. Nyírbálásokkal semmit nem lehet megoldani, 
helyette strukturális változtatásokra volna szükség a problémák megoldása érdekében.  
 
Abonyi Géza: Az új oktatási törvény miatt fölösleges lett volna az iskola vonatkozásában 
strukturális változtatásokba kezdeni. 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Javasolta, hogy a dologi kiadásokon belül az el�zetes Áfa soron 
vegyék ki a 790 e Ft-os megtakarítást, maradjon a 2480 eFt ezen a soron. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, mivel az iskola költségvetésével kapcsolatban több 
kérdés, illetve hozzászólás nm volt, kérte, aki az iskola módosított tábláját elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
196/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az általános iskola módosított 
költségvetési tábláját 4.537 eFt-al elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
Óvoda-Konyha költségvetése 
 
Abonyi Géza: Az óvoda és a konyha vezet�i elkészítettek egy javaslatot az ott dolgozók 
étkezési hozzájárulásával kapcsolatban. 
 
Dobó Istvánné: A dolgozók nem tudnak 12 ezer forintot befizetni, f�leg nem azok, akik 70 
ezer forintot keresnek, azért, hogy ott tudjanak étkezni. Ezen kívül az óvodában a 
gyermekekkel együtt étkezésnek nevel� hatása is van.  
 
Muckstadtné András Enik�: Elmondta, hogy az ebéd nyersanyag normájával számolva 6 
ezer forintra jön ki egy f�nek az étkezés egy hónapra. Javaslatuk az volna, hogy felezzék meg 
ezt az összeget, tehát 3000 Ft-ot befizetne a dolgozó és 3000-et pedig az önkormányzat. 
 
 
Bálint Zsolt: Az elvonás mire vonatkozik? Az elmúlt 4 hónapra vagy a következ� 4-re? 
Visszamen�leg nem lehet elvonni. 
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Abonyi Géza: A következ� 4 hónapra vonatkozik. Az elmúlt 4 hónap természetesen csak 
ezért nem lett kifizetve, mert nem volt rá pénz, de ez jár a dolgozóknak. 
 
Kiss Károly: Alapvet�en támogatni tudja az étkezési hozzájárulással kapcsolatos javaslatot, 
de vizsgálják ezt meg alaposabban, hogy senki ne járjon rosszul, az sem, aki nem tudja 
igénybe venni ezt a verziót választja. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy el�ször döntsenek az óvoda és a konyha esetében az étkezési 
hozzájárulás 50-50%-ban történ� hozzájárulásáról. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
197/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az óvodai valamint a konyhai 
dolgozók esetében az ebéd igénybevétele esetén 50%-os hozzájárulást, azaz 3000,-- 
Ft/hó/f� összeget biztosít a nyersanyagnorma árából. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki az óvoda költségvetési táblájának módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
198/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az óvoda módosított költségvetési 
tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a konyha költségvetési táblájának módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással  a következ� határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
199/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a városi konyha módosított 
költségvetési tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
Véd�n� költségvetése 
 
Balogh Zoltánné: Elmondta, hogy a gépkocsi használattal kapcsolatban igen nagy 
nehézséget okozna az üzemanyag lecsökkentése, mivel ebben az összegben elvileg benne van 
a parkolási díj is, abban az esetben, ha például oltóanyagért megy Szentendrére. Véleménye 
szerint ez az összeg havi 10 ezer forinttal idáig sem volt sok, ezért ennek a felére csökkentése 
nagyon jelent�s lenne.  
 
Bálint Zsolt: Az étkezési hozzájárulás itt is jár, ugye? 
 
Abonyi Géza: Természetesen, a kilométerpénz csökkentését pedig visszavonja. Mivel ezzel 
kapcsolatban más kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki véd�n� módosított 
költségvetését elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
200/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a véd�n�i szolgálat módosított 
költségvetési tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
VKG csoport költségvetése 
 
Schüszterl Károly: Kérdezi, hogy a VKG dolgozók caffeteriájára is vonatkozik-e a 
csökkentés, illetve, amennyiben csökkentik, menyivel? 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint a 3000 Ft-os étkezési hozzájárulást itt is megkapják a 
dolgozók.  
 
Bálint Zsolt: A VKG-nál már most látszik, hogy mínuszban van a költségvetés. 
 
Abonyi Géza: Igen, itt sajnos bejöttek olyan költségek, amelyek el�re nem láthatóak voltak. 
Mivel ezzel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a VKG 
költségvetésének módosított tábláját elfogadja, ez jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
201/2011. (VIII.24.) számú 
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HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a VKG módosított költségvetési 
tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
 
Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
 
Abonyi Géza: A tervezetben 500 ezer forint csökkentés szerepel. 
 
Bálint Zsolt: Most hol tart a kisebbség pénzügyileg? 
 
Zeller Márton: Idén összesen 230 ezer forintot használtak fel.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy sokallja az 500 ezer forintot, amikor válság költségvetésr�l 
beszélnek.  
 
Bártfai István: Vannak olyan más civil szervezetek, akik ugyan olyan fontos tevékenységet 
hajtanak végre, mint a kisebbség, ezért azt kéri, hogy egyenl�en döntsön a testület, ami a 
támogatásokat illeti.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint az önkormányzat más kategória, mint a civil szervezetek, de 
ett�l függetlenül az � költségvetési támogatásuk is nagyon fontos és a jöv� évben ezt tisztába 
is kell tenni és id�ben át kell gondolni.  
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a bizottsági ülésen 250 ezer forintot szavaztak meg a német 
kisebbségnek. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy azt az összeget, amit elvonnak a kisebbségt�l, azt osszák szét 
a többi civil szervezet között. 
 
Abonyi Géza: A Német Kisebbségi Önkormányzat létezésének olyan feltételei vannak, mely 
különbséget tesz közte és a többi civil szervezet között, tehát ez valamilyen szempontból más, 
mint a szervezetek.  
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy a civil szervezetek támogatásán 50%-ot kellene meghagyni.  
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a kisebbség 
módosított költségvetésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
202/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 
módosított költségvetési tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
Abonyi Géza: Az étkezési hozzájárulás ügyben javasolta visszatérni az iskola 
költségvetéséhez. Kérte, aki az iskoladolgozóinak vonatkozásában egyetért a 3000 Ft-os 
étkezési hozzájárulás megadásával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
203/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az iskola dolgozói esetében az ebéd 
igénybevétele esetén 50%-os hozzájárulást, azaz 3000,- Ft/hó/F� összeget biztosít a 
nyersanyagnorma árából. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: polgármester 

 
M�ködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a képvisel�i tiszteletdíját � is szeretné felvenni és inkább úgy 
szeretné átadni, annak a szervezetnek, akit támogatni kíván.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy az erre  célra szolgáló, a 
képvisel�k által kitöltött nyilatkozatok alapján kerül kifizetésre vagy épen átutalásra a 
képvisel�i tiszteletíj. Kéri, aki még esetleg nem töltötte ki a nyilatkozatot, tegye meg, az 
esetleges módsítás bármikor megtehet�, a pénzügyi osztályon jelezve. 
 
Bártfai István: � is úgy gondolja, hogy jobb felhasználásra fog kerülni a képvisel�i 
tiszteletdíja, ha felveszi és � adja át támogatásként. 
 
Abonyi Géza: Tehát a m�ködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás táblázaton van egy 
elv, mely szerint mindenhol 50% maradna. A társadalmi önszervez�dések soron 325 e Ft 
maradna, a VSE esetében ez a megtakarítás adódik, tehát már eleve annyi van benne. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy a VSE esetében nem látja a számok alapján az 50%-os 
megtakarítást. Az eredetileg tervezett 1500 eFt-nak az 50%-a 750 eFt és nem 1000 eFt.  
 
Abonyi Géza: Igen, ez így van, tehát ott 750eFt lenne a megtakarítás. 



9 
 

Ladányiné Fótos Tünde: Jelezte, hogy a polgár�régnél azért van a 200 eFT beállítva, mert 
annyi már ki lett fizetve. 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy az ifjúsági keretre tervezett összeget már testületi döntés alapján 
szétosztották, tehát a,ki már megcsinálta a programot, annak ki kellene ezt fizetni. 
 
Abonyi Géza: A csatorna bekötés és az utcai homlokzat felújításra betervezett összeget 
javasolja megtakarítani. 
 
Bártfai István: A csatornabekötési támogatást javasolja a jöv� évre áttenni. A homlokzat 
felújítási pályázatot viszont idén meg kellene csinálni, mert már nyújtottak be pályázatot és 
számítanak rá az emberek.  
 
Abonyi Géza: javasolta, hogy a jöv� évi költségvetésbe beteszik és lehet�leg még az év 
elején megpróbálják kifizetni. 
A VSE támogatására volt egy 750 eFt-os javaslat. Megkérdezte a VSE elnökét, hogy mit 
jelent ez az egyesület életében? 
 
Zeller Márton: Elmondta, hogy bár van kifizetetlen számlájuk, de elfogadja a döntést, mert 
ezzel le tudják zárni az elmaradásokat. 
 
Abonyi Géza: Elfogadja a 750 eFt-os javaslatot.  
Mivel egyéb módosító javaslat nem volt, kérte, aki ezt a táblát a módosításokkal együtt 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
204/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a m�ködési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás  módosított tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: polgármester 

 
Igazgatás költségvetése 
 
Abonyi Géza: Az igazgatáson volt lehet�ség a legnagyobb megtakarítást elérni. Ez a 
megtakarítás 3 hónapot jelent, hiszen a december már a jöv� évet érinti a személyi bérek 
tekintetében. A személyi részen van egy kb. 5 millió forintos megtakarítás, plusz a járulékok. 
 
Bálint Zsolt: Ez most azt jelenti, hogy 6 órában fognak dolgozni az emberek? 
 
Abonyi Géza: Több verzió van, jelenthet elbocsátást is, jelenthet 6 órát is, illetve egyéb 
bércsökkentést is. Ez kétoldalú tárgyalás eredménye lesz, hiszen a dolgozóknak is el kell 
fogadni.  
 
Bálint Zsolt: Ez  3666 eFt-os alapbér csökkentés mib�l jött össze? 
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E�ryné dr Mezei Orsolya: Ez akkor is összejön, ha belemennek a kollégák a 6 órába. 
Másrészt abból is adódhat, ha a testület az illetménykiegészítést visszavonja. A harmadik 
lehet�ség pedig az, hogy esetleg 1-2 munkatárstól megválik a hivatal. 
 
Bálint Zsolt: A pótlékok hogyhogy nem csökkennek? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Azért mert az, az illetmény alapnak, a 38.650 Ft-nak a bizonyos 
százalékában van meghatározva.  
 
Bálint Zsolt: Nem tartja igazságosnak az egységesen 25%-os csökkentést, mert a kevesebb 
kereset�ek még rosszabbul járnak. Másrészt nem igazán érti, hogy hogyan tudják majd 
elvégezni 6 órában azokat a feladatokat, amit eddig 8 órában végeztek el? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jobb id�kihasználással úgy gondolja, hogy ez megoldható lesz, 
egyébként a tervek szerint az ügyfélfogadási id� maradna úgy, ahogy idáig, hiszen ez egy jól 
ismert dolog már a lakosság körében, az egyéb munkaid�t lehet a 6 órás munkarendhez 
igazítani. Másrészt pedig f�ként a körzetközponti feladatok vonatkozásában észrevehet� az 
ügyiratforgalom csökkenés. 
 
Bálint Zsolt: Nem ért egyet az egységesen 25%-os csökkentéssel továbbra sem, mert ezzel a 
kis kereset�eket hozza nagyon rossz helyzetbe az önkormányzat, tehát el kellene azon 
gondolkodni, hogy itt bizonyos esetekben családok életér�l van szó. 
 
Abonyi Géza: Megérti a képvisel� úr felvetését, de egyenl�re csak 3 hónapról van szó, tehát 
ez nem marad így az id�k végezetéig.  
 
Bártfai István: Tudva lev�, hogy itt Visegrádon elég magasak a pótlékok, melyek korábban 
lettek beállítva. Tehát véleménye szerint, akik nagyobb pótlékokat kapnak, ott lehetne többet 
levonni, így azok, akik kisebb kereset�ek, jobban járnának, így igazságosabb lenne.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ebben az alapbérben benne van a dolgozók fizetés 
csökkentése, továbbá a két jegyz� közötti bérkülönbözet, valamint az, hogy � is lemond a 
fizetésének 50%-ról erre az id�szakra. 
 
Bálint Zsolt: A 40 milliós tartozásokat mikor fogja tudni lenullázni az önkormányzat, mert az 
látszik csak, hogy még mindig nagyon sok kifizetetlen számla van a közm�vek felé is. 
 
Abonyi Géza: Ez a válságköltségvetés azért kell, mert még sajnos mindig b�ven akad számla. 
Erre fog készülni egy ún. cashflow terv amelyet  pénzügyi vezet� fog elkészíteni. A 40 
millióval szemben elméletileg 80 millió forintnak kellene befolyni az adókból. Persze 
valójában nem tudni, hogy ebb�l mennyi fog realizálódni.  
 
Bártfai István: Szó volt arról, hogy azok a vállalkozók, akiknek adó tartozásuk van, 
ledolgozhassák az önkormányzatnak, de ezzel kapcsolatban azt kéri, hogy a testület 
mondhassa meg, hogy mi legyen az a munka, hogy valóban haszon legyen az önkormányzat 
számára.   
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ez az elképzelés sajnos nem megvalósítható, mert jogszabály 
alapján az adó végrehajtása a jegyz� hatásköre. 
 
Bártfai István: Arra gondolt., hogy egy fejlesztési kört, egy elvégzend� feladat listát fogadna 
el a testület és erre a jegyz� találhat vállalkozót, saját döntése alapján. 
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Bálint Zsolt: Akkor most nem volt konkrét döntés, hogy a bér takarékosság melyik verzióból 
adódik majd. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a holnapi nap folyamán lesz egy értekezlet a dolgozóknak, és 
ez tulajdonképpen a munkáltató, vagyis a jegyz� hatásköre, hogy egyetértésben a dolgozókkal 
eldöntsék, hogy mit választanak. Ennek a megbeszélésnek az eredményér�l a hétf�i ülésen 
tájékoztatni fogja a testületet. Mivel az igazgatás táblával kapcsolatban több kérdés, illetve 
hozzászólás valamint módosító javaslat nem volt, kérte, aki elfogadja, az igazgatás tábla 
módosítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
205/2011. (VIII.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Igazgatás módosított költségvetési 
tábláját elfogadja. 
 

Határid�: 2011. szeptember 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
Abonyi Géza: A bevételi táblát javasolta a többi maradék táblával a hétf�i ülésre áttenni. 
 

2. tsp: Egyebek 
 
Bártfai István képvisel� észrevételei: 
 

- Tölgyfa utca vízelevezetését még �sszel oldja meg az önkormányzat, a m�szakis 
tervezze meg 

Abonyi Géza: Még a héten megnézi a hivatal a helyszínt. 
 

- Apátkúti patak meder helyreállítás hol tart? 
Abonyi Géza: A közbeszerzési eljárás folyik, szeptember vége, október eleje felé 
megkezd�dhetnek a munkálatok. 
 

- Árvízpályázat hol tart? 
Abonyi Géza: Augusztus 31-én zárul az I. forduló. 
 

- Bank üdül� fejlesztési támogatással mi a helyzet? 
Abonyi Géza: A testület álláspontját közölte velük, azóta nem jelentkeznek. 
 
 

- Duna part f�nyírása fontos lenne, mert sok a parlagf� 
Abonyi Géza: A Kincstár kifizeti idén is, ahogy idáig minden évben a kaszálást, csak csúszott 
a pályázat, de elfogja végezni a VKG a kaszálást. 
 

- Strand ügyben jogász felkérése az anyag megvizsgálására, történt-e valami ez 
ügyben? 
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Abonyi Géza: A pénzügyek miatt nem kezdett eddig bele, de amennyiben a testület erre 
beállít egy keretet, akkor meg lehet rendelni az ügyvédi munkát. 
 

- A rendezvény téren a tribün miért lett lebontva? 
Abonyi Géza: A Palotajátékok a parkoltatás miatt lett lebontva és egyébkén balesetveszélyes 
is volt már. 
 

- A polgár játszótéren az aljzat nagyon veszélyes, ki kellene cserélni 
Abonyi Géza: Azt teljesen ki kell cserélni, sokba kerül, úgyhogy itt esetlegesen valamilyen 
szponzorációt meg lehetne hirdetni. 
 
Bálint Zsolt kérdései: 
 

- Kéri az iskolabusz átadás-átvételi jegyz�könyvét 
Zeller Tibor átadta. 
 

- A T�zoltó�rs társulási megállapodásában nincs benne, hogy a 4 milliót a 
szállodák adták össze, hanem az szerepel, hogy 20 milliót az önkormányzat ad. 

Abonyi Géza: Ennek utána kell nézni és kés�bb tájékoztatást ad.  
 

- A Pálfy-féle megosztás nem végezhet� el, mert nincs feljáró út a telekhez. 
Abonyi Géza: Igen, meg kell vásárolni a mellette lév� teleket, hogy az kialakítható legyen. 
 
 
Abonyi Géza: Egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte 
és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                            jegyz� 



 1 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   27/2011. 
Határozatok száma:  206-212/2011. (VIII.29.) 
Rendeletek száma:  12/2011. (VIII.29.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. augusztus 29-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
 

 
 

 

 

 

  

 



 2 

 

 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. augusztus 29-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
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Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
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   E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
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   Gábris Gabriella 

 
 
 
Meghívott: 
    

Ladányié Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
Zeller Márton Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, ez ülést megnyitotta. A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat 
nem volt, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
206/2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Rendszeres pénzbeli ellátás, valamint az eseti pénzbeli ellátás  
 
Abonyi Géza: Itt egyrészt a vérszállítással kapcsolatban keletkezhet egy megtakarítás, úgy, 
hogy ezt a doktorn� saját úton próbálja megoldani, az átmeneti segélyeket 1000 eFt-ra 
módosítanák, a közgyógyellátás terén pedig az el�irányzatot 500 eFt-ra módosítanák.  
 
Mikesy Tamás: Szomorú, hogy a jelen gazdasági helyzetben pont a segélyeken hajtanak 
végre megszorítást.  
 

- Bálint Zsolt képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel 
van jelen. 
 

Abonyi Géza: Azokat a segélyeknek egy részét sem tudták kifizetni, amit eddig az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság már odaítélt. Egyébként a kés�bbiek 
folyamán vissza lehet térni arra, hogy javítsanak ezen az összegen, ez persze nagyban függ az 
adóbevételek alakulásától szeptemberben. 
Mivel ezzel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Rendszeres 
pénzbeli ellátás, valamint az eseti pénzbeli ellátás táblázatokat a módosításokkal elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
207 /2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a rendszeres pénzbeli ellátás, 
valamint az eseti pénzbeli ellátás táblázatokat a módosításokkal elfogadja. 

 
Határid�: 2011. szeptember 1. 

Felel�s: jegyz� 
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- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 7 f�vel 
van jelen.  

 
M�vel�dési Ház költségvetése 
 
Mikesy Tamás: A m�vel�dési ház költségvetésében a bér jelleg� kiadásoknál csökkentés 
látható, de miután nem volt írásbeli, szöveges el�terjesztést, ezért ehhez magyarázatot kér, 
hogy mi található a számok mögött. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a költségvetés módosításhoz küldött ki írásbeli el�terjesztést 
mindenki részére. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy abban, amit polgármester úr kiküldött, abban konkrétumok nem 
voltak, egyébként ez csak a pénzügyi bizottság kapta meg. 
 
Abonyi Géza: Ennek a hivatal utána fog nézni.  
 
Mikesy Tamás: A m�vel�dési ház már az el�z� költségvetés készítésekor is nagy mérték� 
elvonásban részesült. Összességében a 20-22%-át elveszik a költségvetésének, ami arra megy 
ki, hogy a m�vel�dési ház szakmai munkáját ellehetetlenítsék. A sorok között sok minden 
nem értelmezhet�, mint például  városnapra 500 eFt, holott korábban elvették a városnapi 
rendezvényt a m�vel�dési háztól. Az egyéb rendezvények soron most levennének 1000 eFt 
forintot, mi az jelenti, hogy a 650 eFt-ot már az els� félévben elköltötte a m�vel�dési ház 
szakmai munkára, tehát a második félévre 0 Ft marad a szakmai munkára. A t�zijáték és 
naptár soron, 550 eFt van betervezve a naptárra, de ennyi pénzb�l nem lehet elkészíteni. 
Továbbá a Visegrádi Hírek is csökkentve szerepel, a korábbi döntéshez képest. Mindezeket 
úgy tudja értelmezni, hogy a testület a m�vel�dési ház munkájára nem tart igényt. A személyi 
résznél nem tudja mi van benne a teljes foglalkoztatású bér 120 eFt-os elvonásába, illetve a 
részfoglalkoztatás esetében úgy értelmezi, hogy a csökkentés egyenl� a kollégan� 
elbocsátásával. Az étkezési hozzájárulás elvonása nem meglepetés. 
Sajnálja, hogy ez így alakult és azt gondolja, hogy ez nem fogja el�rébb vinni a várost, hiszen 
el�ször pont azokat a rendezvényeket szüntették meg, ami a turizmusból jöv� vendégeket is 
kiszolgálta, aztán az összes többit, ellentétben a polgármester úr alakuló ülésen tett ígéreteivel 
szemben.  
 
Abonyi Géza: Sajnálja, hogy az igazgató úr nem korábban mondta el ezeket az érveit és nem 
jött be a hivatalba, úgy, mint a többi intézmény vezet� egyeztetni a saját intézménye 
költségvetésér�l. Sajnos az a tény, hogy nehéz anyagi helyzetben általában a kultúra az, 
ahonnan el lehet venni, mert egyébként a számlákat ki kell fizetni. A személyi juttatásokhoz 
általános elképzelés szerint két helyen lehetett hozzányúlni, az egyik a m�vel�dési ház, a 
másik a hivatal. Az elképzelés szerint 25%-os bér csökkenés van tervezve,  3 hónapra , tehát 
nincs arról szó, hogy valaki legyen vagy ne legyen foglalkoztatva. A városnapok 
finanszírozására a város nem kíván pénzt költeni egy korábbi döntés kapcsán, kivéve, ha 
szponzorációval ez megoldható. Ez az összeg szerepel ezen a soron, ami egy technikai szám.  
 
Mikesy Tamás: Akkor ezt tegyék át az igazgatás táblába, mert ezért az összegért � tartozik 
felel�sséggel, egyébként pedig nincs is hozzá köze. 
 
Abonyi Géza: Rendben, akkor ez átkerül az igazgatásra.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: A naptár teljesítése át fog csúszni a következ� évre, ezért 
tervezetek azon  a soron ennyit. 
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Abonyi Géza: A Visegrádi Hírek korábbi döntéséb�l vissza kell venni, mivel nem tartható a 
megemelt költségvetés. Véleménye szerint ebb�l megspórolható majd valamennyi a jöv�ben, 
mert szeretne egy visszajelzést a lakosoktól, hogy kik azok, akik valóban igényt tartanak rá.  
 
Mikesy Tamás: A részfoglalkoztatású alkalmazott fizetését gyakorlatilag megvonja az 
önkormányzat ezzel a 180 eFt-os csökkentéssel. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell küldeni a 
Molnár Erzsébetet, illetve a 120 eFt-os megvonás a másik soron pedig azt, hogy a könyvtáros 
valamint � személy szerint 6 órában lesz foglalkoztatva? 
 
Abonyi Géza: Ez azt jelenti, hogy az összes bérb�l 25%-os megtakarítást eszközöltek 
személyi jelleg� kiadásokban. 
 
Mikesy Tamás: Jegyz� asszonytól kérdezi, hogy szeptember 1-t�l mir�l kell tájékoztatnia az 
alkalmazottakat? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Amennyiben ez a két sor ilyen megosztásban marad, akkor ez  azt 
jelenti, amit képvisel� úr az imént elmondott, tehát a részfoglalkoztatású felmondását. 
 
Mikesy Tamás: A másik kérdés, hogy a hivatal esetében ugyan ez a 25%-os bérmegvonás 
jött el�, de a caffeteria megmaradt. Ezzel szemben a m�vel�dési ház az egyetlen olyan 
intézmény ahol a bérb�l is levonnak 25%-ot és még  a caffeteriát is elveszik. A f�nyíró el az 
nem stratégia, ezért javasolta már korábban is a struktúra átalakítást minden területen.  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy amit a képvisel� úr mond, az nagyon álságos, hiszen ez a 
Tv-ben bizonyára mindenkinek tetszik, de semmit nem tett annak érdekében, hogy ez ne így 
legyen, nem kereste meg javaslataival, csak és kizárólag kritikái vannak. 
A caffeteria levonás marad a m�vel�dési háznál, a bérre vonatkozó további el�terjesztést 
visszavonja.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Jelezte, hogy az étkezési hozzájárulás soron a havi 3 ezer forint 
hozzájárulás megadásával, négy hónapra számolva módosul a tervezett 240 eFt, 270 eFt-ra.  
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy be kellene kérni más nyomdáktól is ajánlatot a Visegrádi Hírek 
és a naptár nyomtatására. Azon is el lehetne gondolkodni, hogy a Visegrádi Hírekben közölt 
tudományos értekezést most fontos-e leközölni? Ami a m�vel�dési házat illeti, a struktúrában 
valóban el kell gondolkodni a jöv�ben, hiszen ott például a részmunkaid�s foglalkoztatás 
azért alakult ki, mert a millenniumi év kapcsán a különböz� pályázatírások és egyéb feladatok 
megszaporodtak, bár akkor ez az álláshely nem lett meghirdetve, a testület csak utólag lett 
tájékoztatva róla. Összességében egyetért a m�vel�dési háznál tervezett csökkentésekkel. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a tudományos értekezés, egy kötelez�en elvégzend� munka, 
ha azt nem közli le az újság, akkor a Veszprém megyei Bíróság ítéletével megy szembe. A 
részmunkaid�s állásról azt kell tudni, hogy amikor a Kálazy László nyugdíjba ment, akkor az 
� bérkerete lett felhasználva az új könyvtáros kollégan� és a m�vel�dési asszisztens 4 órás 
bérére. Egyébként a Molnár Erzsébetet ez es� évben nem a M�vel�dési Ház alkalmazta, 
hanem megbízási szerz�déssel volt foglalkoztatva az önkormányzatnál millenniumi évben, 
mert 4 nyelven beszél és rá volt szükség. Ez után a testület egyhangúlag megszavazta az � 4 
órás alkalmazását.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy �, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke a polgármester úrral 
egyeztetett a költségvetés módosítása tekintetében.  
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Bártfai István: Ahogyan � azt már a korábbi ülésen is elmondta, hogy alapvet�en a  struktúra 
változtatás lenne a megoldás. 
 
Abonyi Géza: A struktúra változtatásra javaslatokat szeretne kérni, és közös véleményt 
kellene kialakítani még a következ� testületi ülés el�tt.  
 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy sok esetben azért nem hajlandó megszólalni és elmondani 
a véleményét, mert együttm�köd� szándékot nem lehet látni ebben a testületben. Úgy érzi, 
hogy itt egyesek részér�l az a  cél, hogy ezt a testületet alkalmatlannak fesse le. 
 
Abonyi Géza: A m�vel�déi háza táblán a bérre vonatkozó költségcsökkentési javaslatot 
visszavonta. A vitát lezárta, kérte, aki a módosításokkal együtt a m�vel�dési ház 
költségvetését elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
208/2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a M�vel�dési Ház költségvetését a 
módosításokkal elfogadja. 

 
Határid�: 2011. szeptember 1. 

Felel�s: jegyz� 
 
Mozi költségvetése 
 
Mikesy Tamás: A Mozi költségvetésében az szerepel, hogy gyakorlatilag szeptembert�l a 
mozi bezárásra kerül, amivel természetesen nem ért egyet és nem is fogja megszavazni. Ezen 
kívül véleménye szerint a táblázatban nem jó adatok szerepelnek, mivel egyes esetekben a 
teljesítés már most több, mint a tervezett szám. Így ez a költségvetés nem fog megállni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, hogy, mint intézményvezet� mondjon olyan számokat, melyek a 
tényleges adatokat tükrözik. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy arról nincs információja, hogy mennyi kifizetetlen számlája 
van a mozinak, mivel ezek az adatok itt állnak rendelkezésre a pénzügyön, és mint képvisel� 
sem kapott arra vonatkozóan információt – pedig már több alkalommal kérte – hogy mennyi 
kifizetetlen számlája van az önkormányzatnak. 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy a kintlév�ségeket els�sorban a pénzügyi vezet�nek 
kellene nyilvántartani és nem a képvisel�knek, illetve intézményvezet�knek kellene ezután 
kutakodni. 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Egy szállítói lista már elkészült, július 15-el.  
 
Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban módosító javaslat, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a Mozi költségvetését elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
209/2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Mozi költségvetését a 
módosításokkal elfogadja. 

 
Határid�: 2011. szeptember 1. 

Felel�s: jegyz� 
 
Autóbusz költségvetése 
 
Abonyi Géza: A személyi bér tekintetében a jöv�beli elképzelés az, hogy 4 órában 
foglalkoztatják tovább a buszvezet�t.  
 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet akkor, ha a buszsof�r nem vállalja a 4 órát, illetve mi a helyzet a 
kísér�vel? 
 
Abonyi Géza: Meg van már az elképzelés, hogy akkor ki fogja vezetni a buszt, a kísér�t 
reggelente pedig a hivatal meg tudja oldani egy kollégával, a délutánit pedig az iskola oldja 
meg.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Jelezte, hogy az étkezési hozzájárulás soron módosítás szükséges, 
mivel a számok felcserél�dtek. 
 
Zeller Tibor: Tájékoztatta a testület a busz bérbeadásáról, annak körülményir�l. Elmondta, 
hogy amíg a busz bérbe van adva, addig a Visegrád Tours buszai végzi a az iskolabusz 
feladatait ingyen és bérmentve. A busz nem tört össze csak kicseréltek rajta két párásodott 
ablakot, a munkálatok nem kerülnek az önkormányzatnak pénzbe, ellenben a bérbeadásból 
550.000 Ft+Áfa fog befolyni az önkormányzat számlájára.  
 
Bártfai István: Kérte, hogy az alkalmi biztosítást, illetve az autópálya matricát nézzék meg, 
hogy indokolt-e betervezni, illetve, hogy ez pontosan mit takar, hiszen, ha az iskolabusz nem 
fog végezni egyéb tevékenységet, csak gyermekek szállítását, akkor nem gondolja, hogy 
ezekre a költségekre szükség van.  
 
Abonyi Géza: Akkor a busz tábla alábbi sorai módosulnak: étkezési hozzájárulás, alkalmi 
utasbiztosítás 0-ra, a parkolási díj 0-ra, az autópálya matrica 0-ra, a telefon 20 eFt-ra, a 
szakmai anyag 50 eFt-ra, a karbantartási anyag+gumik 100 eFt-ra módosul.  Kéri, aki ezekkel 
a módosításokkal a busz költségvetését elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
210/2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az Autóbusz költségvetését a 
módosításokkal elfogadja. 

 
Határid�: 2011. szeptember 1. 

Felel�s: jegyz� 
 
Bevételek részletezése 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A bevételeknél f�ként a félévi teljesülési adatokat vették 
figyelembe. Az adóbevételeknél látszik, hogy annak ellenére, hogy %-os arányban azért közel 
a fele teljesült, mégis módosítottak a tervezeten az ipar�zési adó tekintetében. 
 
Bálint Zsolt: Mivel látható, hogy sok olyan eset van, ahol hátralék van a lakásbérleti 
díjakból, ezért jó lenne ezeket átnézni és aki nem fizet, azt akár ki is lehetne rakni az 
ingatlanból adott esetben. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Egyetért a felvetéssel, mert ez valóban egy évek óta húzódó 
probléma, javasolja ezt el�készítve egy zárt ülés keretében megtárgyalni.  
 
Mikesy Tamás: Néhány technikai problémára hívta fel a figyelmet a fotóalbum támogatással, 
valamint  a hirdetés díjakkal kapcsolatban. 
Megfigyelhet�, hogy a bevételek nagyjából 50%-osan teljesültek, viszont a kiadások nem 
teljesülnek.  
 
Kiss Károly: Érthet�, hogy a családok is nehéz helyzetben vannak, de a tartozásokra fel kell 
hívni a figyelmet és oda kell erre figyelni a jöv�ben is.  
 
Mikesy Tamás: Ezzel egyetért, és úgy gondolja, hogy erkölcsileg megengedhetetlen az, hogy 
vállalkozások és szállodák tartoznak az adóval és közben pedig emberekt�l a cafeteriát veszik 
el, meg fizetés csökkentésen gondolkodnak.  
 
Bálint Zsolt: A kifizetetlen számla és tartozás most kb. 38 millió forint.  A bevételekben 
pedig látszik néhány esetben, hogy nem teljesítik a számlákat. A részletfizetéseken is el 
kellene gondolkodni, mert a magán személyeknek sem ad a bank, illetve a közm� cég 
részletfizetést. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint el lehet a részletfizetési kedvezményeken gondolkodni, de 
lehet, hogy nem az a megoldás, hogy cs�dbe juttassák a vállalkozásokat, mert azután az 
önkormányzat is rosszabbul járhat adott esetben.  
 
Bártfai István: Elfogadja, hogy az adóbehajtás a jegyz� hatásköre, de hogy mennyire 
legyenek ebben szigorúak, vagy toleránsak, az a testület hatásköre. De saját hatáskörben a 
jegyz� sem engedheti el az adókat. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Err�l természetesen szó sincs. Biztosan lehetne az adókat 
szigorúbban is behajtani, de hangsúlyozta, hogy a hivatal nem csak a féléves értesít�ket küldi 
ki, hanem igenis sokszor felszólítja az adózókat. Ez viszonylag hozza azt az eredményt, amit 
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el lehet várni ebben a helyzetben. Egyébkén pedig véleménye szerint, ha megnézik  az 
adóbevételeket százalékosan, akkor azért az nem olyan rossz a féléves teljesítés tekintetében.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Válaszolt néhány technikai felvetésre, a különböz� sorokat illet�en 
Mikesy Tamás képvisel� felvetésére. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ez a költségvetés módosítás elkezdte a kiadások 
csökkentését, de a másik oldalon a bevételek növelésében kellene még er�feszítéseket tenni. 
Ehhez pedig az kell, hogy a turizmus fejl�djön, mert akkor lesz bevétele is a városnak.  
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a bevételi táblát az elhangzott 
módosításokkal együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 
ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
211/2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Bevételi táblát a módosításokkal 
elfogadja. 

 
Határid�: 2011. szeptember 1. 

Felel�s: jegyz� 
 
Bálint Zsolt: Név szerinti szavazást kér a költségvetési rendeletr�l. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a név szerinti szavazással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 
ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
212/2011. (VIII.29.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a költségvetési rendelet 
módosításáról név szerinti szavazással dönt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Abonyi Géza: Ismertette a határozati javaslatot. Felkérte a jegyz�t, a név szerinti szavazás 
lebonyolítására. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az SZMSZ 27. §.-a alapján levezette a név szerinti szavazást, 
valamint összegezte az eredményt az alábbiak szerint: ( A név szerinti szavazásról szóló ívet 
lásd a jegyz�könyv mellékleteként!) 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás  nélkül a 12/2011. (VIII. 29.) számú  rendeletét az Önkormányzat és 



 10 

Intézményei 2011. évi költségvetésér�l szóló 3/2011. (III.10.) rendelet módosításáról 
elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
 
 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza        E�ryné dr Mezei Orsolya 
polgármester             jegyz� 
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1. Visegrádi patakok helyreállítási munkálatai – közbeszerzési eljárás lezárása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. szeptember 2-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Mikesy Tamás 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Miklós Melinda jegyz�i titkárságvezet�, jegyz� helyett 
 
 

 
Távol maradt képvisel�k: 
 

Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

 
 
Meghívott: 
    

Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági f�el�adó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 f�vel 
jelen van, határozatképes, ez ülést megnyitotta. A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat 
nem volt, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
213/2011. (IX.02.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: Visegrádi patakok helyreállítási munkálatai – közbeszerzési eljárás lezárása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági el�adó 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Röviden ismertette az el�terjesztést. Elmondta, hogy a közbeszerzési 
kiírás bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás volt. A beküldött anyagok 
hiánypótlása is rendben volt, illetve a megadott  határid�ig csak a Geoszolg teljesítette azt. 
Felhívta a figyelmet, hogy a határid� rendkívül szoros, mivel a szerz�dés aláírása szeptember 
13., a munka utána kezd�dhet meg és az elszámolással december 3.-ig végezni kell. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a támogatás bruttó, tehát lefedi az ajánlati árat. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a m�szaki tartalommal kapcsolatosan nincs kifogása, hiszen 
azt hozzáért�k készítették el, tehát feltehet�en az rendben van. A munka pénzügyi részével is 
egyet tud érteni, viszont a Geoszolg Kft-t nem tudja támogatni, mivel a Pázmány Péter utcai 
kárelhárítás során megítélése szerint túl sokat számlázott le 2 ember másfél napi munkájára. 
Viszont akkor már vészhelyzet volt és nem lehetett mit tenni.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint is jobban oda kell az ilyen jelleg� dolgokra figyelni, a múlt 
tapasztalataiból okulni kell. 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Tudni kell, hogy �k voltak az egyetlen cég, akik akkor abban a 
veszélyhelyzetben rögtön jöttek és az elmúlt 10 évben már sokat dolgoztak az 
önkormányzatnak ellenszolgáltatás nélkül is. 
 
Zeller Tibor: Felhívta a figyelmet, hogy a m�szaki felügyeletre figyeljenek oda, legyen 
megfelel� szakember, aki a munkálatokat felügyeli. 
 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Elmondta, hogy természetesen lesz vízügyi szakember. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a Határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
214/2011. (IX.02.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete dönt arról, hogy a „Visegrádi patakok helyreállítási 
munkálatai” tárgyában megállapítja, hogy alábbi Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel F. 
u. 16.) ajánlattev� ajánlata érvényes, az ajánlattev� alkalmas. 

Megállapítja, hogy GeoTeam Kft. (3300 Eger, Kertész u. 146.) ajánlattev� ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 88.§ (1) bekezdésének e.) és f.) pontja alapján, mivel az ajánlatába 
becsatolt a beszámolók nem teljesek, mivel nem tartalmazzák a kiegészít� mellékleteket, a 
felel�sségbiztosításának kártérítési limit (/év) nem éri el az el�írt mértéket, a becsatolt 
referencia igazolások nem tartalmazzák a teljesítés idejét és a nem tartalmazza a teljesítésben 
részt MV-KÉ/A és MV-VZ/A felel�s m�szaki vezet� nyilatkozatát a megbízás vállalásáról, 
valamint a becsatolt cégkivonat nem megfelel�, mivel 30 napnál régebbi. Az Ajánlattev� a 
2011. augusztus 29-én küldött hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. A fentiek alapján az 
ajánlattev� ajánlata Kbt. 88.§ (1) bekezdése e.) pontja alapján érvénytelen, mivel az 
ajánlattev�, nem felel meg a szerz�dés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, és a Kbt. 88.§ (1) bekezdése f.) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Visegrád Város Képvisel�-testülete dönt arról, hogy a „Visegrádi patakok helyreállítási 
munkálatai” tárgyában megindított, Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerinti általános egyszer� 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatev�nek az ajánlatkér� az értékelés alapján a Geoszolg 
Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.) ajánlattev� ajánlata 67.036.000-Ft ajánlati áron 
10.000,00 pontszámmal az összességében a legel�nyösebb érvényes ajánlat, és ezen 
ajánlattev�t hirdeti ki nyertesnek, és ajánlattev�vel köti meg a vállalkozási szerz�dést.  

 
Határid�: döntésre: 2011. szeptember 2. 

Felel�s: Abonyi Géza polgármester 
 
 

Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester         mb. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   29/2011. 
Határozatok száma:  215-219/2011. (IX.15.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. szeptember 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Visegrád Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésér�l 
szóló beszámoló 
 

2. Visegrád Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi el�irányzat 
módosítása 

 
3. Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás 0,4 kV-os földkábel hálózat 

létesítéséhez 
 
 
 

 
 

 

 



2 
 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. szeptember 15-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Miklós Melinda jegyz�i titkárságvezet�, jegyz� helyett 
 
 

 
Jegyz�könyvvezet�: 
 
   Gábris Gabriella 
 
Meghívott: 
    

Kristóf Jánosné Low On Conto Könyvvizsgáló Zrt. 
Pauluszné Tóth Anna iskolaigazgató helyettes 
Mikesy Tamás M�vel�dési Ház igazgató 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Beszámolt a lejárt határidej� határozatok 
teljesítésér�l, valamint tájékoztatást adott a két ülés között eltelt id�szakról. 
Ezt követ�en ismertette az ülés napirendi javaslatát, javasolta további egy napirend felvételét, 
el�vásárlási jogról való lemondás tárgyában. 
 
Bártfai István: Javasolta az egyebek napirend felvételét. 
 
Mikesy Tamás: Polgármester úr e-mailben arra kérte a képvisel�ket, hogy az egyebek 
vonatkozásában az ülés el�tt egy nappal küldjék meg írásban a kérdéseiket, annak érdekében, 
hogy arra fel tudjon készülni. Véleménye szerint ez egy jogos és érthet� kérés, viszont akkor 
polgármester úr is id�ben küldje meg a napirendi pontokat, annak érdekében, hogy a 
képvisel�k is id�ben fel tudjanak arra készülni. 
 
Abonyi Géza: Egyetért a javaslattal, ennek megfelel�en a pótnapirendi javaslatát visszavonja. 
 
Kiss Károly: Javasolja az el�vásárlási jogról való lemondások napirendre vételét, hiszen 
ezeket már a Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. 
 
Bálint Zsolt: Bejelentette, hogy lemond a Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és Pénzügyi 
Bizottsági tagságáról. 
 

- A Képvisel�-testület tudomásul vette a bejelentést. -  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy el�ször az egyebek felvételér�l szavazzanak. Kérte, aki 
egyetért, az egyebek napirend felvételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
215/2011. (IX.15.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem veszi napirendre az „Egyebek” 
napirendi pontot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kiss Károly képvisel� úr javaslata alapján kérte, aki az el�vásárlási jogról való 
lemondás cím� napirend felvételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

216/2011. (IX.15.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem veszi napirendre az 
„El�vásárlási jogról való lemondás” napirendi pontot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: Visegrád Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítésér�l szóló beszámoló 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Kristóf Jánosné Low On Conto Könyvvizsgáló Zrt. 
  Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
 

Kristóf Jánosné: A leadott írásbeli véleményt azzal egészítette ki, hogy a könyvvizsgálat 
során a ténylegesen kiadott kiadást és a ténylegesen befolyt bevételt veszik figyelembe, ami 
jogcím szerint lényeges költségvetési pénzként el van könyvelve és lezajlott.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Az 
adóbevételeknél egyértelm�en látszik, hogy azok a tavalyihoz képest id�arányosan 
teljesülnek, kivéve az ipar�zési adót, de ez sajnos országos szinten tendencia, tekintve a 
gazdasági helyzetet. A kiadások tekintetében is megállapítható az id�arányosság, egyedül az 
igazgatáson mutatkozik a dologinál egy jelent�s túllépés, ami kb. 21 milliós plusz kiadást 
jelent. Persze ezek egyedi kiadásokat jelentenek, nem napi kiadások és részben a tavalyi évr�l 
húzódtak át.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Ezek a tételek az egyéb üzemeltetés soron szerepelnek a 
következ�k szerint: Almanach 7 MFt, ügyvédi megbízási díj I. félév 1,2 MFt, 
Környezetvédelmi program 360 eFt, Pázmány P. u pince helyreállítás 2,3MFt, 
projektmenedzseri feladtok 1 MFt, pályázati kiírás 3 MFt, közbeszerzés városközpont 3,9 
MFt, Kilátóutca partfal engedélyezési terv 1,9 MFt, OTP költség 565 eFt. 
 
Zeller Tibor: Kérte, hogy a közbeszerzés városközpont tételt nézzék meg pontosan, hogy ez 
mit takar. 
 
Bálint Zsolt: Ki engedélyezett olyat, hogy az elmarat adót egy vállalkozó ledolgozhatja? 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy nem ismert el�tte sem az el�zmény, és konkrét esetr�l sem tud, 
csak a bizottság hozott egy olyan állásfoglalást, hogy a jöv�ben olyan ne legyen, hogy 
vállalkozók ledolgozzák az adótartozást. 
 
Kiss Károly: Az önkormányzatnak a pénzre van szüksége és nem kitalált munkára. 
 
Bálint Zsolt: A jegyz� milyen jogon engedélyezte ezeket a ledolgozásokat? 
 
Abonyi Géza: Sajnos mivel jegyz� asszony most nincs itt, aki válaszolni tudna erre, ezért 
majd visszatérnek a kérdésre. 



5 
 

 
Bártfai István: Elfogadja, hogy ez jegyz�i hatáskör, de ezek az adók a költségvetésbe be 
vannak tervezve, tehát ennek be kellene folyni. Arra véleménye szerint nincs hatásköre a 
jegyz�nek, hogy a testület tudta nélkül ilyen jelleg� engedélyeket adjon. 

 
Mikesy Tamás: A könyvvizsgálói jelentést most kapta csak meg a testület, ami sajnálatos, 
mert nem tud felkészülni így a képvisel�. Sajnálatos módon az iskolabusszal kapcsolatban 
ellentmondó számadatok kerültek napvilágra egyrészt, amit a könyvvizsgáló cégt�l kapott a 
testület, másrészt pedig, amit a pénzügyi vezet�t�l. Meg van-e most gy�z�dve arról a 
könyvvizsgáló asszony, hogy az adatok, amit leírt a véleményben, azok valódiak-e? 
 
Kristóf Jánosné: A könyvvizsgáló arra vállalkozik, hogy megállapítsa költségvetés teljesítési 
adatainak valódiságát, melyre meg vannak a kötelez� könyvvizsgálati módszerek, amit a 
könyvvizsgálónak hitelesíteni kell. Az iskolabusszal kapcsolatban elmondta, az volt a feladat, 
hogy véleményezzék a helyzetet, tehát az nem könyvvizsgálat volt. A kapott adatokból egy 
hét alatt a könyvvizsgáló cég megtette, amit tudott, segített, mivel ez nem tarozott a 
könyvvizsgáló feladati közé. Az akkori adatot korrigálni fogják, amint megkapják a hivatalos 
adatokat és le fogják írni, hogy mi történt 2010-ben és mi fog történni 2011-ben, de ezt nem 
lehet könyvvizsgáltnak tekinteni e vonatkozásban.  
 
Mikesy Tamás: Ez a könyvvizsgálói vélemény most ugyan azt írja le, hogy június 30.-ával 
ugyan olyan az önkormányzat anyagi helyzete, mint amivel tavaly októberben átvették.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Ami a könyvvizsgáló véleményben van 220 MFt hitelállomány, 
abból 163M a fejlesztési hitel állomány, 48 M a likvidhitel állomány és 9,8 MFt a 
munkabérhitel állomány. A 42 MFt szállítói tartozással kapcsolatban elmondta, hogy a 
kialakult gyakorlat alapján félévkor nem szokták az állományi számlákat rendezni, ezt csak év 
végén teszik meg, ezért ez az összeg, valamint a 65 MFt is az év eleji állapotot tükrözi. De, 
mint ahogyan arra utal a könyvvizsgálói jelenés is ezt a jöv�ben negyed évente fogják 
aktualizálni, hogy valóban a pontos adatok látszódjanak. 
 
Kiss Károly: Le kell szögezni, hogy év elején sajnos nem készített az önkormányzat jó 
költségvetést, mert nem volt benne megtakarítás és megszorítás sem. Természetesen a 
megszorítások mellett kell, hogy legyen strukturális átszervezés is. Bár sajnos a struktúrában 
nincs nagy mozgástér az önkormányzatoknál. Az els� félévi kiadások teljesültek, a bevételek 
is, nagyjából elfogadható határon vannak. Az adózás rendjér�l valóban beszélni kell, illetve 
meg kell vizsgálni a hatékonyabb behajtás lehet�ségeit. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Bálint Zsolt: A kapott szállítói tartozások táblázatból az t�nik ki, hogy 50 MFt befolyt a 
tartozásokból, mivel év elején volt 65 MFt, a táblázat alapján most 15 MFt van. Nem érti, 
hogy ha ez valóban így van, akkor hol van az 50 MFt bevétel? 
 
Abonyi Géza: A következ� alkalommal választ fog kapni a képvisel� úr a kérdésére. 
 
Mikesy Tamás: Aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nem látja a garanciát az adatok 
megfelel�ségére, valódiságára, mivel az hangzott el, hogy ezek az adatok, amiket a 
könyvvizsgálói jelentésben látnak még a januári állapotokat tükrözik. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az I. félévi 
beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
217/2011. (IX.15.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi 
határozatot hozta: 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felel�s: Tóth János mb. jegyz� 
Határid�: 2011. szeptember 30. 

 
2. npr: Visegrád Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 

el�irányzat módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Kristóf Jánosné Low On Conto Könyvvizsgáló Zrt. 

        Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
 

Ladányiné Fótos Tünde: Az el�irányzat módosítás egyrészt felügyeleti hatáskörben 
történhet, ami azt jelenti, hogy a Magyar Államkincstár pótel�irányzatokat utal ki az év 
folyamán, meghatározott jogcímre és ezt a hivatalnak meghatározott jogcímen kell 
szerepeltetni a könyvelésben és ennek megfelel�en az el�irányzatot módosítani kell. A másik 
eset a saját hatáskörben hozott el�irányzat módosítás az év közben hozott testületi döntések 
alapján. Részletezte az el�irányzat módosítás összegének tartalmát. 
 
Zeller Tibor: A Bizottság tárgyalta, ott is kifejtésre került az összeg tartalma, mivel ezt  a 
bizottság kérte. 
 
Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
218/2011. (IX.15.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel� Testülete az önkormányzat költségvetésének 
2011 I. féléves felügyeleti hatáskörben történt el�irányzat módosítást a következ�k szerint 
fogadja el: 
 
felügyeleti hatáskörben:       eFt-ban 
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 BEVÉTELEK 
- Ápolási díj, TB járulék  .    +1192 
- Fejlesztési hitelfelvétel el�irányzatának csökkentése    -1192 
- Lakásfenntartási díj       +    66 
- Közcélú foglalkoztatott bér, TB járulék    +  286 
- Vis maior támogatás      +5623 

Összesen:        +5975  
   

 
 KIADÁSOK 
        -     Egyéb lakásfenntartási támogatás     +    66 
        - Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére (közcélú)   +  221 
        - Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bér TB járuléka (közcélú) +    65 
        - Egyéb üzemeltetési költség     +5623 
 Összesen        +5975 
 
Saját hatáskörben: 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az önkormányzat költségvetésének 
2011. június 30.-ig hozott határozatok alapján, saját hatáskör� el�irányzat módosítását, és 
esetleges átvezetéseket a melléklet szerint fogadja el 
 
    Határid�: 2011. szeptember 30. 
    Felel�s (a módosítás átvezetéséért): jegyz�  
 

3. npr: Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás 0,4 kV-os földkábel hálózat 
létesítéséhez 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Röviden ismertette az el�terjesztést. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
219/2011. (IX.15.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a kérelem alapján tulajdonosi és 
közútkezel�i hozzájárulását adja SAG Mérnökiroda Kft. által a Schulek u.-ban és a 
Mogyoróhegy utcában tervezett elektromos földkábel hálózatok létesítéséhez. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   30/2011. 
Határozatok száma:  220-234/2011. (IX.29.) 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. szeptember 29-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 

 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyz� 
 
 

 
Jegyz�könyvvezet�: 
 
   Gábris Gabriella 
 
Meghívott: 
    

Máthé Gábor  
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel�-testület 
határozatképes (7 f�b�l 5 f� jelen van), az ülést megnyitja. Ismertette a napirendi javaslatot. 
 

- Bártfai István képvisel� 17:05-kor megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-
testület 6 f�vel van jelen. – 

 
Mikesy Tamás: Javasolta a 6. napirendi pont levételét, mivel ahhoz írásbeli indoklás nem 
volt csatolva, továbbá a 4. napirend c) pontjának levételét, mivel ehhez nem érkezett részletes 
anyag. 
 
Abonyi Géza: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatokat. Kérte, aki egyetért a 6. napirendi 
pont levételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
220/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet a 6. napirendi pont 

levételével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a 4. napirend c) pontját vegyék le napirendr�l, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
221/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet a 4. napirendi c) 

pontjának levételével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: Helyi építészeti értékvédelmi rendelet megalkotása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Máthé Gábor  
 

Abonyi Géza: Felkérte Máthé Gábort, mint a téma felel�sét, illetve a pályázat kidolgozóját 
tájékoztassa a testületet a részletekr�l. 
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Máthé Gábor: Elmondta, hogy a rendelet megalkotásának szükségessége összefügg a 
biof�t�m� pályázaton való részvétellel.  
 
Zeller Tibor: A Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Mikesy Tamás: A F�építész, illetve a HÉSZ tervez�i látták-e a rendelet tervezetet, illetve 
véleményezték-e? 
 
Máthé Gábor: A rendelet éppen a HÉSZ-t készít� Teampannon Iroda munkájához köt�dik, a 
rendelet-tervezetet �k készítették. Tudomása szerint nincs most aktuálisan f�építésze a 
városnak. 
 
Abonyi Géza: F�építésze van a városnak, viszont véleménye szerint � nem látta a rendelet 
tervezetet, de úgy gondolja, hogy ett�l függetlenül, a a Képvisel�-testület úgy dönt, akkor el 
lehet fogadni. 
 
Mikesy Tamás: Utána nézve a terveknek, megállapítható, hogy az még a régi építési 
szabályzat szerinti terveknek megfelel�en készült, holott tudva lev�, hogy a városnak már 
egészen más elképzelései vannak azon a területen a korábbiakhoz képest. Összességében úgy 
t�nik, hogy ez az egész biof�t�m� projekt nincs átgondolva. 
 
Máthé Gábor: Amennyiben egy épületet el szeretnének helyezni, akkor a most hatályos 
építési szabályoknak megfelel�en kell ezt tenni.  
 
Kiss Károly: Tudva lev�, hogy a HÉSZ módosítása egyébként már egy éve folyamatban van 
és abban természetesen benne vannak a városközpontra tervezett változtatások is. A 
rendeletre egyébként véleménye szerint szükség van.  
 
Zeller Tibor: Ha az menyugatóbb, akkor a hétf�i bizottsági ülésre hívják meg a f�építészt, 
mondja el � is véleményét és akkor esetleg kés�bb tudnának dönteni róla. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint err�l a rendeletr�l f�építészi vélemény nélkül is tud dönteni 
a testület, a biof�t�m� esetében valóban meg lehet kérdezni �t is.  
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki  rendeletet elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a 14/2011. (X.05.), a város építészeti örökségének helyi védelmér�l 
szóló rendeletét elfogadja (Rendeletet lásd mellékletben) 
 

2. npr: Bio üzemelés� f�tésközpont kialakítására beadott pályázathoz önrész 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Máthé Gábor 

 
Máthé Gábor: Felhívta a figyelmet, hogy a f�építészi vélemény az engedélyezési eljárás 
egyik kötelez� eleme lesz. Ezt követ�en rövid tájékoztatást adott a pályázaton való indulás 
el�zményeir�l. Elmondta, hogy a pályázat a testület korábbi határozata értelmében 
benyújtásra került, viszont azóta kiderült, hogy a pályázat akkor lesz érvényes, ha az 
önkormányzat magára vállalja a 15%-os önrész biztosítását.  
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Zeller Tibor: Elmondta, hogy el�zetesen mindenféle biztosítékot megpróbáltak beépíteni arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzat ne legyen kötelezhet� az önrész kifizetésére, annak 
ellenére, hogy most hivatalosan vállalnia kell. A bizottságnak az a véleménye, hogy így nincs 
veszteni valója az önkormányzatnak, viszont a f�tés korszer�sítése ezeknek a szóban forgó 
épületeknek jelent�s el�relépés lenne, tehát a bizottság támogatja.  
 
Bálint Zsolt: Jobbnak tartaná, ha városfejlesztési támogatásként a vállalkozó el�re befizetné a 
15 millió forintot, amib�l az önkormányzat kifizeti az önrészt. Jobb lenne ez a megoldás, 
mint, hogy az önkormányzat hitelb�l el�re kifizeti ezt az összeget.  
 
Máthé Gábor: Az önkormányzatnál nem jelentkezik majd pénzmozgás ezzel kapcsolatban, 
csak egyetlen feladata van, hogy ezt a beruházást maga mellett el kellene ismernie.  
 
Mikesy Tamás: Ha ez valóban így van, akkor miért kell a határozati javaslatba beleírni, hogy 
az OTP-vel kötött fejlesztési hitel keretében biztosítja az önkormányzat az önrészt? Akkor azt 
kellene odaírni, hogy a 2012-es költségvetés terhére biztosítja.  
 
Tóth János: Kinevezett megbízott jegyz�ként köszöntötte a jelenlev�ket. Tájékoztatta a 
képvisel�ket, hogy a pályázat kiírója minden esetben ténylegesen megvizsgálja, hogy az 
önrész valóban rendelkezésre áll-e? Ebben az esetben látná, hogy a 2012-es költségvetésben 
nem biztosított ez az összeg, tehát ilyen módon valamilyen fedezetet kellett a határozati 
javaslatban biztosítani. Ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzat ebb�l kell, hogy 
finanszírozza majd a beruházást. Amikor a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor majd 
a vállalkozó - amit el�zetesen írásban vállalt – azt az önrészt befizeti az önkormányzat 
számlájára és ezt az összeget azonnal önrészként letétbe helyezi az önkormányzat. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ez az egész elképzelés támogatható, mert a jöv�ben 
nagyon hasznos lesz, viszont az önrész tekintetében tényleg szigorúan le kell papírozni a 
dolgokat.  
 
Mikesy Tamás: Hangsúlyozta, hogy ez a f�t�m� a mostani szabályozási tervbe 
természetesen beleilleszkedik, viszont a Zeller Tibor által felvázolt új változatba nem. Az új 
változat tekintetében pedig a Képvisel�-testület tagjai között konszenzus volt. A 
városközpontot tervez� csoport nem látta a f�t�m� terveit, ami véleménye szerint kívánatos 
lenne, ugyan úgy, ahogyan a f�építésznek is látni és véleményezni kellene. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ez az OTP hitel erre tökéletesen alkalmas lenne, azért, hogy 
ne kössenek le feleslegesen más forrást.  
 
Bártfai István: Ügyrendileg javasolta, hogy a határozati javaslatba a 2012. évi költségvetést 
jelöljék meg. 
 
Máthé Gábor: Véleménye szerint nem véletlenül került ez így megfogalmazásra a határozati 
javaslatban, mivel a pénzügyi vezet�, illetve a pályázatírók is így látták célszer�nek. 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottságban volt még egy javaslat, hogy a pályázat írás 500 ezer 
forintos költségét az önkormányzatnak a pályázat teljes befogadása után ki kellene fizetnie a 
pályázat írójának. 
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Abonyi Géza: Nem érti, hogy miért lenne jó, hogy megterhelje a 2012-es költségvetést ez a 
fiktív szám, hiszen ett�l függetlenül ennek az ellentételezését meg kell adni a másik oldalon 
például hitellel. Elhangzott egy ügyrendi javaslat Bártfai István képvisel� úrtól, miszerint az 
önrészt a 2012-es költségvetés terhére biztosítsa az önkormányzat. Kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
222/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem támogatja, hogy a Bio-tüzelés� 
F�t�üzem létrehozására irányuló pályázaton a 15%-os pályázati önrészt  2012-es 
költségvetésben biztosítsa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte,aki az el�terjesztésben szerepl� eredeti  javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
223/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a  Bio-tüzelés� F�t�üzem létrehozására irányuló 
pályázaton részt vesz. A képvisel� testület igazolja, hogy a 15%-os pályázati önrésszel, 
amely 17.635.370,- Ft rendelkezik  -  az OTP-vel kötött fejlesztési hitel keretében.   
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a 
pályázat benyújtására. 
 

Végrehajtásért  felel�s:  polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Kiss Károly: Javasolta, hogy az 500 ezer forintot, a pályázat írásért a pályázatírónak fizessék 
ki. 
 
Mikesy Tamás: Ezt a döntést halasszák el a következ� ülésre, mivel ez nem volt el�készítve. 
 
Bálint Zsolt: Mib�l fogják ezt kifizetni és mikor? 
 
Abonyi Géza: Nem tudja most megmondani.  
 
Kiss Károly: Ha ezt a pályázatot az önkormányzat elismeri és felvállalja, az összes hasznával 
együtt, akkor nem engedheti meg magának, hogy ezt az összeget ne fizesse ki például akár a 
befolyt adókból. Itt csak a pályázat írásáról van szó, 500 ezer Ft+Áfa. 



7 
 

Abonyi Géza: Lehet�séget lát arra, hogy a tartalék alap terhére kifizessék  az összeget még az 
idén, amennyiben ezt a képvisel�k tudják támogatni. 
 
Bártfai István: Tudja támogatni a kifizetést és magát a projektet is. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja az 500 ezer Ft+Áfa 
összeg kifizetését a tartalék alap terhére, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
224/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete vállalja a Bio-tüzelés� F�t�üzem 
pályázat írásáért az 500 ezer Ft+Áfa összeg kifizetését a 2011. évi költségvetés tartalék 
alapjának terhére.  
A Képvisel�-testület felhatalmazza  a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határid�: ülést követ�en 
Felel�s: polgármester 

 
 

3. npr: Egyed Sándor ingatlan vásárlási ajánlata  
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést, illetve az ajánlatot. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtekintette az ingatlant. A 
Bizottság abban maradt, hogy ezt a területet fel kellene mérni és összesen 3 telket kellene 
kialakítani, hiszen nagyságát tekintve ez lehetséges lenne. Akkor a már részben használt 
területet megvehetné Egyed Sándor és a másik kett�t esetleg meg lehetne hirdetni megvételre.  
 
Abonyi Géza: A meglév� ingatlan becslés szerint 3000 Ft/m² az ár az egész területre. Tehát 
ha 5 ezer négyzetmétert veszünk, akkor 15 millió az egész terület. 
 
Zeller Tibor: A földmér� meg fogja mondani nagyjából, hogy mennyi négyzetméter, amit � 
megvenne, utána lehet vele tárgyalni, hogy ennyiért megvenné-e vagy sem, és akkor a 
kimérést nem kellene kifizetni el�re.  
 
Kiss Károly:  Nem veszi meg akkor is használja, mert már elkerítette évek óta. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy az építéshatósági el�adó menjen föl és adjon egy írásbeli 
véleményt arról, hogy lehet-e használni a telkeket, meg lehet-e közelíteni.  
 
Zeller Tibor: Amikor ez a vélemény elkészül, akkor a bizottság fel fogja venni napirendre. 
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4. npr: El�vásárlási jogokról való lemondás 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Bártfai István: A 112/6-os tekintetében szeretné tudni, hogy nem befolyásolja-e a beköt� út 
létesítését? 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy ezt a telket � vásárolta meg, a polgármester úr pedig megkérte, 
hogy ezzel biztosítson bejárást az ott lakók részére, amelynek részér�l nincs akadálya.  
 
Visegrád 45/1 és 45/2 hrsz 
 
Mikesy Tamás: A 45/1 és 45/2 hrsz-ú ingatlanok országos védettség�ek, ezért építési 
engedély nem adható ki rá, valamint a vev�nek t�rnie kell a régészeti ásatásokat a területen. 
Ezért azt javasolja, hogy ennek szellemében fogadja el a testület a határozati javaslatot.  
 
Kiss Károly: Kérjük az új tulajdonost, hogy biztosítsa a régészeti leletek feltárásához 
szükséges ásatásokat.  
 
Abonyi Géza: Nem látja akadályát, hogy ezt a javaslatot belevegyék a határozatba. Kérte, aki 
ezzel a kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
225/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete lemond el�vételi jogáról a Visegrád 45/1 és 
45/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában. Felhívja az ingatlan tulajdonosának figyelmét arra, 
hogy mivel a terület országos m�emlékvédelmi oltalom alá esik, ezért azon építési tevékenység 
nem folytatható, valamint az ingatlanon végzend� régészeti leletek feltárását a tulajdonos köteles 
megengedni.  A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására. 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
Visegrád 637 hrsz. 
 
Zeller Tibor: A Bizottság véleménye szerint az önkormányzatnak nincs szüksége az 
ingatlanra. 
 
Abonyi Géza: Mivel hozzászólás illetve kérdés nem volt, kérte, aki elfogadja a határozati 
javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
226/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete lemond el�vételi jogáról a Visegrád 637 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a határozat 
kiadására. 

 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
Visegrád 112/6 hrsz 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a harmadik ingatlan vonatkozásában is elfogadja a határozati 
javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
227/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete lemond el�vételi jogáról a Visegrád 112/6 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a határozat 
kiadására. 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a 2. napirendi pont keretében a Képvisel�-testület korábban hozott 
határozatát vissza kellene vonni, a biof�t�m� pályázattal kapcsolatban. Ezt az el�terjesztés 
tartalmazza is, csak sajnálatos módon a napirend tárgyalásakor ez figyelmen kívül maradt. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a 182/2011 (08.05.) határozat visszavonásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
228/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a bio-f�tésüzemmel kapcsolatos 182/2011. (VIII. 05.) 
számú határozatát a pályázati önrész tekintetében visszavonja. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: azonnal 
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5. npr: Hidasné Baráth Katalin ingatlan eladási ajánlata 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A Városfejlesztési Bizottság nem támogatja a vételi ajánlatot. 
 
Abonyi Géza: Mivel ezzel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadj, mely szerint a nem kíván élni az önkormányzat a vételi 
ajánlattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
229/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete nem kíván élni Hidasné Baráth Katalin ingatlan 
eladási ajánlatával, a (Visegrád 59 és 60 hrsz) tekintettel az Önkormányzat sz�kös 
anyagi helyzetére. 
 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
6. npr: Jogtanácsosi szerz�dés felülvizsgálata 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Tóth János: Tájékoztatta testületet arról, hogy ez a téma azért került most napirendre, mert 
amennyiben felkívánja mondani a testület  szerz�dést, azt szeptember 30.-ával teheti meg. 
Mint, ahogyan az az el�terjesztésben is szerepel nem kívánják az eddigi munkakapcsolatot 
megsz�ntetni, csupán új feltételekkel kívánnak szerz�dést kötni, tekintettel ara, hogy az új 
testület idáig is áttekintette az összes ilyen jelleg� korábban megkötött szerz�déseket, szükség 
szer�en azokat fel is mondta és új szerz�déseket kötött, más feltételekkel. Amennyiben fel 
kívánja mondani a testület a szerz�dést, akkor ezt jelezni kell a másik fél felé. A kiadások 
lefaragása minden területen kívánatos és amennyiben itt is lehetséges valamennyi 
megtakarítást elérni, akkor célszer� ezt megpróbálni.  
 
Mikesy Tamás: A határozati javaslat a felmondásról szól. A Kulturális Bizottság 
megtárgyalta és nem igazán érti, hogy miért van szükség erre.  
 
Abonyi Géza: Az eddigiek során a testület felmondott már egy-két szerz�dést, ami hasonló 
rendszeres kiadásokat jelentett, mint például az Aditus Kft., vagy a f�építészi szerz�dés. 
Ebben az esetben most van lehet�ség felmondásra a jogtanácsosi szerz�dés vonatkozásában. 
Mivel ez éves szinten 3 millió forint körüli kiadást jelent, plusz fizet még az önkormányzat 
készkiadásokat, továbbá volt olyan terület ahol az ügyvéd úr szolgáltatásit külön szerz�désben 
vállalta fizetni. Véleménye szerint ezt szerencsésebb lenne esetenkénti megbízással teljesíteni, 
f�kén, ami a folyó ügyeket illeti. Elmondta, hogy � tájékoztatta az ügyvéd urat err�l a 
szándékról, valamint arról, hogy ez nem személyes kérdés, hanem anyagi. Tehát ennek 
gyakorlatilag anyagi indoka van.  
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Bártfai István: Valóban elgondolkodtató, hogy van-e évente annyi megbízás, hogy ez 
megérje az önkormányzatnak.  
 
Mikesy Tamás: Úgy érzi, hogy nem kapott a testület elég tájékoztatást, fel kellett volna 
sorolni az indokokat, hogy mik voltak a problémák.  
 
Bártfai István: Az eseti szerz�déssel nem lesz ugyanekkora a költség? 
 
Abonyi Géza: Ezt el�re nem lehet tudni, de reményei szerint úgy egy piaci helyzet fog 
kialakulni. 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság jónak tartotta az eseti megbízást és nem szabad 
elfelejteni, hogy Visegrádon is van néhány jogász, aki esetleg ilyen kérdésekben tudna 
segíteni.  
 
Zeller Tibor: Azt is figyelembe kell venni lehet, hogy egy-egy ügy kapcsán jobban használna 
az önkormányzatnak, ha szakjogászt bíz meg.  
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
230/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az eredetileg 1992-ben a Kiss-Tápay-
Viszlói Ügyvédi Irodával kötött szerz�dést, a szerz�dés 10. pontja alapján 2011. 
december 31-vel felmondja. A Képvisel�-testület a további együttm�ködést új szerz�dési 
feltételek mellett kívánatosnak tartja, melyr�l 2011. november 30.-ig dönt.  
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
 

7. npr: T�zoltó�rs Önkormányzati társulásának felügyel� bizottsági tag választása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A Bizottság Bártfai Istvánt delegálná, amennyiben vállalja. 
 
Bálint Zsolt: A szerz�désben az áll, hogy Visegrád Önkormányzata 20,3 MFt-ot vállalt, 
holott a testületi döntés csak 16 millióról szólt. Hol található az leírva, hogy a különbözetet a 
vállalkozók fizetik? 
 
Tóth János: Err�l írásbeli nyilatkozat található, amit a t�zoltóparancsnok Tahitótfalu 
Polgármesteri Hivatalába hozott. 
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Abonyi Géza: A vitát err�l lezárta mivel ez nem a napirendhez tartozik. Most a felügyel� 
bizottságba kellene tagot delegálni. Bártfai képvisel� úr vállalja a tagságot? 
 
Bártfai István: Azért nem tudja elvállalni, mert az idegenforgalmi szerepel�k által bevállalt 4 
millió forintot még lehet, hogy majd a végén az önkormányzatnak kell mégis kifizetnie, mert 
a szerz�désben az önkormányzat 20 milliót vállalt. Ezért ezt nem tudja elvállalni. 
 
Zeller Tibor: Tudomása szerint a szálloda üzemeltet�k nem kerülhettek be a tulajdonosok 
közé, ezért kellett az önkormányzat nevén szerepeltetni az egész összeget. Lehet esetleg 
ezekkel az aláíró szállodákkal kötni egy olyan szerz�dést, hogy nekik évente valamennyi 
összeggel hozzá kell járulni az önkormányzatnál a t�zoltó�rs létrehozásához. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb javaslat nem volt, a napirendet tárgyalását lezárta. 
 

- dr Balázs Mária képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 7 f�b�l 6 
f�vel van jelen – 

 
8. npr: Pest megyei Könyvtár támogatása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Mindamellett, hogy tudni kellene a pontos összeget, nem támogatja, mivel a 
helyi könyvtárat idén már háromszor kurtították meg. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság sem tudja támogatni. 
 
Abonyi Géza: Mivel más hozzászólás nem volt, kérte, aki a támogatás nyújtása mellett van, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
231/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete támogatja a Pest Megyei Könyvtár megsegítésére 
kezdeményezett akciókat és részt vesz annak megvalósításában. Az Önkormányzat 
lakosságarányos támogatást nem tud nyújtani a Pest Megyei Könyvtár megsegítésére. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.  
 

Határid�:  2011. 10.15. 
Felel�s: Polgármester 

 
9. npr: Klenjánszky Tamás kérelme-zenei találkozók szervezése 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Ismertette az el�terjesztést, és elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is 
támogatja a kérelmet, melyet akár az idei évben is ki lehet fizetni, de 2012. márciusáig is van 
id� rá. 
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Mikesy Tamás: Örömmel fogadja, hogy ezt most támogatni tudja a testület valamennyi tagja, 
azok is, akik éppen a zenés nyári esték rendezvénysorozatra betervezett összeget lehúzták az 
idei költségvetésb�l.  
 
Abonyi Géza: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
232/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város  Képvisel�testülete    az  ARS DANUBIA ALAPÍTVÁNY  -nak  a 2011-
éves programjainak megvalósításához 500 ezer forint támogatást biztosit.  A támogatást 
legkés�bb 2012. március 31-ig átutalja az alapítvány számlájára. 
 

Végrehajtásért  felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
10. npr: F� utca forgalmi rend változása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Ezzel kapcsolatban érkezett egy rend�rségi vélemény is, de valóban szükséges 
a változtatás, mivel ez az elképzelés a palota környékén nem igazán m�ködött jól. Az lett 
volna a jó, ha a palotába érkez�k a nagy parkolót használják, de ezt el lehet érni úgy is, ha egy 
várakozni tilos táblát helyeznek ki mindkét oldalra. A helyi lakosokat is meg kellene gy�zni, 
hogy ne parkoljanak az utcában.  
 
Mikesy Tamás: Amikor a testület a parkolási rendeletet elfogadta, akkor erre a szakaszra 
nem fogadott el semmilyen tábla kihelyezését, hanem ezt polgármester úr tetette ki és a palota 
ezt megtámadta különböz� fórumokon, mint Kormányhivatal, Rend�rség stb. Így Benzsay 
Csapa parancsnok úr írta le ajánlását, hogy hogyan is kellene a forgalmi rendet visszaállítani, 
úgy, hogy az törvényes legyen.  
 
Kiss Károly: Az el�terjesztést elfogadásra javasolja, de ett�l függetlenül az a javaslata, hogy 
minden helyen keressék meg a lehet�séget a parkoltatásra.  
 
Abonyi Géza: egyetért azzal a javaslattal, hogy várakozni tilos táblát tegyenek ki. 
 
Mikesy Tamás: Az �rsparancsnok éppen azt kérte, hogy megállni tilos tábla legyen kitéve. 
 
Abonyi Géza: Ezt az �rsparancsnok azért javasolta, hogy a rend�röknek könnyebb legyen a 
munkája, ne kelljen vitatkozniuk, de úgy gondolja, hogy a KRESZ pontosan körül írja, hogy 
mit jelent a várakozni tilos és mennyi ideig lehet, tehát az önkormányzatnak nem az a célja, 
hogy a rend�rök munkáját megkönnyítse, hanem, hogy minél zökken�mentesebb legyen ott a 
forgalmi rend. 
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Mivel ezzel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot azzal a 
módosítással elfogadja, hogy a megállni tilos tábla helyett várakozni tilos táblát helyezzenek 
ki, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4  igen szavazattal, 2  tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
233/2011. (09.29) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a F� utcában lév� nagyparkoló környékén kialakult 
forgalmi rendet az alábbiak szerint szabályozza:  
 
- a F� utca egyirányú Budapest irányába a parkolótól is.  
- a F� utca ezen szakaszán várakozni tilos, a kisegít� tábla figyelembe vételével. 
 
A Képvisel�-testület meghatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.  
 

Határid�:  2011. 09.30. 
Felel�s: polgármester 

 
11. npr: Egyebek 

 
Tájékoztató az obergrünzburgi látogatásról 
 
Mikesy Tamás képvisel� kérésére Zeller Tibor képvisel� beszámolt a szeptember 16-19 
között lezajlott obergrünzburgi látogatásról, ahol egy Visegrádot bemutató szerepléssel, 
gasztronómiai bemutatóval vettek részt a visegrádi delegáció tagjai a város ünnepségén, 
közöttük az általános iskola tanulóival és az igazgatón�vel. Sajnálatos módon az id�járás nem 
igazán kedvezett az ottani programoknak. Anyagi szempontból sajnos nem sikerült a várt 
eredményt elérni, ezért ennek a kockázatát teljes egészében átvállalta, a pénzügyi kimutatást 
megtudja mutatni mindenkinek, melyb�l látható, hogy mennyi veszteséggel zárt ez a program.  
 
Abonyi Géza a testület nevében megköszönte Zeller Tibornak a kiutazás lebonyolítását. 
 
Árvízvédelmi pályázat beszámoló 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban a jöv� heti testületi ülésen napirenden lesz 
a pályázat, addig türelmet kér. 
 
Széchenyi utcai kemping területének állapota 
 
Abonyi Géza: Az azon lév� épület balesetveszélyes volt, ezért ezt le kellett bontatni. Eddig 
sajnos nem jutott arra id�, hogy azt a területet az önkormányzat emberei rendbe tegyék, de ez 
lesz a következ� munka, amit elvégeznek. 
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Nagyparkoló közelében lev� illegális szemétlerakó 
 
Mikesy Tamás: A környékben lév� lakosok közül többen megszólították, hogy ezen a 
területen elszaporodott a parlagf�, továbbá illegális szemét halmozódott fel. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy ezen a területen pár hónapon belül elindul egy beruházás, így 
az esetlegesen felmerült problémák meg fognak oldódni. A parlagf� valóban elterjedt, ez 
idáig elkerülte figyelmét, de rendbe fogják tenni. Pályázati támogatásból egy fogadó épület 
fog épülni ezen a területen.  
 
Patak fogadó telek eladás helyzete 
 
Abonyi Géza: Err�l is egy napirend lesz a jöv� heti testületi ülésen, addig türelmet kér. 
 
Mikesy Tamás bekérte az iskolabusz bérbeadásával, illetve javításával kapcsolatos iratokat, 
melyet polgármester úr másolatban átadott. 
 
Mikesy Tamás képvisel� kérdései a jegyz� úr felé 
 
Tóth János: Elmondta, hogy a válaszok alapja minden esetben az 1990. évi LXV. tv, az 
önkormányzatokról (Ötv.), valamint az SZMSZ.  
- Mit�l törvényes egy testületi ülés? – A törvény „taxative” nem sorolja fel, hogy mit�l 
törvényes egy testületi ülés. 
- A jegyz�nek jelen kell-e lenni a testületi ülésen? – A Ötv. 36. §.  (2) e) pontja határozza meg 
azt, hogy a jegyz� tanácskozási joggal vesz részt a testületi ülésen, ennél pontosabb 
szabályozás erre vonatkozóan nincs. Természetesen a jegyz� a törvény betartását jelenlétével 
tudja leginkább biztosítani és nem utólag. Emellett az is érthet�, hogy a jogalkotó nem tette 
kötelez�vé, hiszen el�re nem tervezhet� események kapcsán esetleg nem lehetne ülést tartani 
ha a jegyz�nek, de adott esetben a polgármesternek vagy a képvisel�knek más elfoglaltsága 
lenne.  
- Ha nincs jelen, ki helyettesítheti a jegyz�t és milyen feltételeknek kell megfelelnie a 
helyettesít�nek? – Az ülésen való helyettesítésre vonatkozóan nincs kifejezett jogszabály.  
- Testületi ülésnek min�sül-e egy telefonos körszavazás? – Természetesen nem. Ett�l még 
határozni lehet, de az nem testületi ülés. 
- Törvényes-e egyáltalán egy telefonos körszavazás? – Rendkívül indokolt esetben 
elfogadható, de ezt az SZMSZ-ben kellene szabályozni. Ezzel összefüggésben tette fel a 
következ� kérdését is, melyre a válasz a következ�: Az SZMSZ 31. §.-a szól a 
jegyz�könyvr�l, mely szerint a képvisel� testületi ülésr�l hangfelvétel és írásos jegyz�könyv 
készül. A telefonos körszavazásról nem rendelkezik az SZMSZ.  
 
Mikesy Tamás: Akkor a körszavazásról készülhet-e jegyz�könyv? 
 
Tóth János: Készülhet, de nem teszi kötelez�vé az SZMSZ. A jöv�ben esetleg célszer� lenne 
ezt szabályozni. A jöv�ben az ilyen körszavazást el�zetesen e-mailben megküldött anyag 
alapján lehetne megtenni.  
 
Bálint Zsolt: A telefonos szavazás kapcsán nincs mivel igazolni, hogy ki hogyan szavazott. 
Nincs hangfelvétel, nincs jegyz�könyv. 
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Bártfai István: Véleménye szerint az a telefonos szavazás, amelyr�l nem készül hangfelvétel, 
az nem törvényes. 
 
Tóth János: Nyilvánvalóan lehet vitatni ennek a telefonos szavazásnak az indokoltságát, az 
elmúlt egy évben egyetlen alkalommal történt ilyen. Ebb�l kifolyólag véleménye szerint 
ebb�l az egy alkalomból kardinális kérdést csinálni, túlzás.  
 
Mikesy Tamás: Sérelmezte, hogy az ominózus jegyz�könyvben a sem a határozatok sem a 
szavazás nem úgy szerepel, ahogy az elhangzott. Ebben az esetben mi a jogi helyzet? 
 
Tóth János: A múltra vonatkozóan nem kíván állást foglalni, mivel akkor még nem volt itt, 
ami pedig a jöv�t illeti, célszer� leszabályozni ezeket a kérdéseket. 
 
Bártfai István: Az el�z� ciklusban többször jelezte, hogy a telefonos szavazáson nem kíván 
részt venni, mert azt törvénytelennek tartotta és tartja most is. 
 
Bálint Zsolt: Amennyiben törvénysért� volt a szavazás, akkor a szerz�dést meg lehet 
sz�ntetni? 
 
Tóth János: A jóhiszem�en szerzett és gyakorolt jogok mentén a bíróság valószín�leg nem 
fog ezzel foglalkozni, azt fogja mondani, hogy megtörtént a szerz�déskötés, tehát a szerz�dés 
hatályos. 
+ 
Apátkúti patak helyreállítás 
 
Abonyi Géza: Bálint Zsolt képvisel� kérdésére válaszolva elmondta, hogy a lakossági 
fórumon az érintett lakosok tájékoztatva lettek a munkálatokról, választ kaptak kérdéseikre. 
 
Tóth János: Bálint Zsolt kérdésére válaszolva elmondta, hogy hivatali munkaideje itt 
Visegrádon hétf�n és csütörtökön délután tölti. Hétf� délután ügyfélfogadás van, tehát minden 
további nélkül ebben az id�pontban fogadja az ügyfeleket.  
 
Háziorvosi szerz�dés  
 
Bálint Zsolt: Július óta tudható, hogy az önkormányzatnak nincs érvényes szerz�dése a 
háziorvossal 2010. február óta. Nem tartja aggályosnak a jegyz� úr, hogy ez a szerz�dés a mai 
napig nem jött létre? Nem érheti kár vagy elmarasztalás ebb�l kifolyólag az önkormányzatot? 
Az OEP támogatás lehívásában nincs felel�ssége az önkormányzatnak erre az id�szakra? 
 
Tóth János: Az önkormányzat hamarabb is dönthetett volna arról, hogy a háziorvosi 
ellátásról új szerz�dést köt, amennyiben ez szükséges. Ez a következ� testületi ülésen 
napirendre is kerül. Az ellátási kötelezettségnek ezen id�szak alatt is eleget tett a háziorvos, 
illetve az ellátást az önkormányzat biztosította. Ha ebb�l valakinek hátránya keletkezhet, 
akkor az a háziorvos és nem az önkormányzat. 
 
Stranddal kapcsolatos ügyvédi megkeresés 
 
Abonyi Géza: Bártfai István képvisel� kérdésére elmondta, hogy a testület korábbi 
döntésének megfelel�en hivatalos ügyvédi megbízás azért nem történt, mert az anyagi helyzet 
ezt nem tette lehet�vé. Úgy ítélte meg, hogy ere akkor lesz érdemes visszatérni, amikor lesz rá 
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keret. Most felmerült egy olyan lehet�ség, hogy a Vállalkozók Szövetsége rendelkezésre 
bocsát egy független ügyvédet, aki ingyen és bérmentve tudja vállalni, hogy átnézi és referál a 
testületnek, hogy érdemes-e elindulni ezen az úton vagy sem. 
Mivel egyebekben több kérdés nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
Abonyi Géza         Tóth János 
 polgármester                   mb. jegyz� 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület (7 
f�b�l) 5 f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirend elfogadása el�tt 
röviden értékelte az új Képvisel�-testület elmúlt egy évét. A napirendhez egy pótnapirendi 
pontot javasolt felvenni, melyet a tegnapi nap folyamán kaptak meg a képvisel�k. 
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 7 f�b�l 6 
f�vel van jelen. 

 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy a Rákóczi utcai  útépítésr�l essen szó, mert csak tegnap délután 
tudta meg, hogy valami probléma adódott. 
 
Mikesy Tamás: A telekeladás napirendre vételét tudja támogatni, de konkrét döntés ne 
szülessen még róla.  
 
Abonyi Géza: Elfogadta a javaslatot. Kérte, aki a módosításokkal együtt a napirendet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testület 
234/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülte az ülés napirendjét -  a 
kiegészítésekkel – elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. npr: Scheili László kérelme kártalanítással kapcsolatban 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (szóbeli) 
Meghívott: Scheili László 

 
Abonyi Géza: Scheili László azzal a kérésével fordult az önkormányzathoz, hogy nyújtsunk 
segítséget a visegrádi kárpótlással kapcsolatban. Kérelméhez csatolta az eddigi levelezéseit a 
különböz� hivatalokkal, illetve fórumokkal, akikt�l segítséget nem, illetve elutasító 
válaszokat kapott.  
Ezért fordult most a jelenlegi Képvisel�-testülethez, mert bízik abban, hogy kérése most 
megért� fülekre talál. 
 
Scheili László: Kiegészítette az írásban is benyújtott dokumentációkat. Kérte a testületet, 
hogy próbáljanak tenni valamit annak érdekében, hogy kapjanak kárpótlást. 
 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság azt kéri, hogy a testület hozzon egy olyan 
határozatot, melyben megbízza az önkormányzat jogászát, illetve a jegyz�t, hogy vizsgálják 
felül ezt az ügyet, hogy 1 hónapon belül milyen szervezethez kíván fordulni és tegye meg az 
els� lépéseket is.  
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Tóth János: Véleménye szerint ezt az ügyet egyedül bíróság útján lehet helyre tenni, bár sok 
id� eltelt már azóta, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne megkeresni a törvény adta 
lehet�ségeket.  
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy egy hónapon belül legyen kidolgozva, hogy milyen módon 
és milyen szervezetekhez lehet fordulni és a jegyz� legyen a felel�se. 
 
Abonyi Géza: Javasolta a határid�t 2011. október 31.-ben határozzák meg, kérte, aki a 
bizottság javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testület 
235/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete ezennel felkéri a jegyz�t, hogy egy 
hónapon belül dolgozza ki, hogy milyen szervekhez, és milyen módon kíván Scheili 
László ügyével kapcsolatban fordulni, és tegye is meg az els� lépéseket. 
 

Határid�: 2011. október 31. 
Felel�s: jegyz� 

 
2. npr: Kispalotajátékok 2011. évi terület bérleti díjra vonatkozó megállapodás 

El�terjeszt�:  Abonyi Géza (szóbeli) 
Meghívott:  Rajnák László Enteri�r Kft. 

 
Abonyi Géza: Röviden ismertette az el�terjesztést.  Elmondta, hogy Rajnák úrral történt egy 
megbeszélés, melynek eredményeként egy szóbeli megállapodás született, ami arról szólt, 
hogy a nyereség függvényében fogják meghatározni a bérleti díjat. Az adatok megszülettek a 
közelmúltban, mely szerint tárgyalni lehet a konkrétumokról.  
 
Zeller Tibor: A bizottság az idei évre javasolja a megállapodás szerinti összeget elfogadni, a 
jöv� évre vonatkozóan viszont egy fix összeget javasolnak megállapítani.  
 
Bálint Zsolt: Ez könnyen lehetett volna az önkormányzatnak egy veszteséges dolog, mivel 
el�re nem lehetett tudni, hogy nyereséges lesz-e a rendezvény, viszont a VKG dolgozók 
rendbe tették a területet el�tte is utána is. Err�l már korábban kellett volna a testületnek 
dönteni. 
 
Mikesy Tamás: Ez a rendezvény támogatandó, de miért nem lehetett egy el�szerz�dést 
kötni? Nem lett volna szükséges számot beleírni, elveket is le lehetett volna benne írni. Ez az 
eljárás nem megfelel�. 
 
Kiss Károly: A jöv�ben ezt mindenképpen el�re szóló szerz�déssel kell rögzíteni. 
Véleménye szerint 500 eFt+ Áfa összegben lehetne megállapodni a jöv�t illet�en. 
 
Rajnák László: A korábban megállapított 1 millió forint körüli bérleti díj nagyon magas, 
nehezen kitermelhet� a mostani körülmények között. Kéri, hogy olyan döntést hozzanak, 
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amely segítségére lehet a rendezvénynek és a terület bérleti díja lehet� legkisebb összegben 
kerüljön megállapításra. Az idei évben szerencsére maradt egy kevés bevétel, így a szóbeli 
megállapodásnak megfelel�en annak az 50%-ának befizetését vállalja.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az idei év legyen lezárva, a jöv�t illet�en pedig még nincs 
itt az ideje annak, hogy számokról beszéljenek.  
 
Abonyi Géza: A határozati javaslat elfogadását kéri, forint összeggel pontosítva. A jöv� éve 
vonatkozó tárgyalást decemberben véghezviszi, úgy, hogy bizottság illetve testület azt 
tárgyalni fogja. Ennek tükrében kérte, aki a határozati javaslatot bruttó 338 ezer forint bérleti 
díjjal elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testület 
236/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete elfogadja a Kispalotajátékok 2011. évi terület bérleti 
díj elszámolására vonatkozó el�zetes megállapodást a nyereség 50 %-ban való 
megállapítására. Ennek alapján a 2011. évi bérleti díjat 338.000,- Ft bruttó összegben 
állapítja meg. Az összeg kifizetése a számla kiállításától számított nyolc napon belül 
esedékes. 
Felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelel� szerz�dés megkötésére. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: 2011. október 10. 

 
 

3. npr: Tömbfeltáró út létesítése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az el�terjesztést. A 112/2 hrsz-ú terület legalább 50%-át meg 
kellene vásárolni az önkormányzatnak ahhoz, hogy egy megfelel� szélesség�, járható utat 
lehessen rajta létesíteni. A tulajdonosokkal történt eddigi tárgyalások során  371 m² fele eladó 
lenne, csak az ára a kérdés. A becsült ár majdnem 6000 Ft/m². Felhatalmazást kér a testülett�l, 
hogy az ár kérdésében egyeztet� tárgyalásokat tarthasson az érintett ingatlan tulajdonosokkal. 
 
Mikesy Tamás: Az út kialakítását támogatja, de célszer�nek tartaná, hogy szolgalmi jogot 
vegyenek, annak érdekében, hogy a közterület megközelítése biztosított legyen. 
 
Zeller Tibor: Mint a szomszédos ingatlan tulajdonos ad szolgalmi jogot az 
önkormányzatnak, amíg nem tud rendes utat kialakítani. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a közterület kialakításával egyetért és ennek érdekében megbízza az 
ártárgyalások lebonyolításával, ez jelezze! 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy a megvásárlás szót ne tartalmazza a határozat. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testület 
237/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete támogatja az elzárt ingatlanok 
megközelítésének biztosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 
ártárgyalásokat az érintett ingatlan tulajdonosokkal a 112/2 hrsz-ú, valamint 112/3 hrsz-
ú ingatlan megközelítéshez szükséges hányadának megvételér�l. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
4.  npr: Tájékoztatás az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyi költségek 

megtakarításáról 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 

 
Abonyi Géza: A testület korábbi döntésének megfelel�en a hivatal személyi költségei 
csökkentésre kerültek. Akkor arról tájékoztatta a testületet, hogy ennek 3 megoldása lehet, az 
egyik a 6 órás munkaid� bevezetése, a másik az illetménykiegészítések megvonása, vagy a 
harmadik - végs� eset - a létszámleépítés. Az is elhangzott, hogy a változtatásokhoz a 
köztisztvisel�k beleegyezése is szükséges, mivel ez csak a két fél megegyezése révén jöhet 
létre. A hivatali dolgozók viszont felajánlották, hogy inkább lemondanak az ez évre hátralév� 
cafeteria juttatásukról, ami nagyságrendileg kihozta azt az összeget, amit a bércsökkentés 
eredményezett volna. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság támogatta ezt a javaslatot.  
 
Bálint Zsolt: A jegyz�i fizetésb�l történ� megtakarítás számait nem teljesen érti és 
véleménye szerint nem jók a számok. Vagy a tervezet nem volt jó. 
 
Abonyi Géza: Egyetért azzal, hogy ezt tisztázni kell, de nem most, hanem egy kés�bbi 
alkalommal. 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Nem gondolja, hogy a részletekbe most kellene belemenni, de a 
számok valós adatokon alapulnak.  
 
Mikesy Tamás: A Cafeteria csökkentést el tudja fogadni, de véleménye szerint ez a 
módosítás költségvetés módosítást igényel.  
 
Kiss Károly: Azért, hogy ebb�l ne legyen további bizonytalanság most szükséges egy 
szavazás err�l.  
 
Ladányiné Fótos Tünde: Javasolta, hogy a ¾ éves beszámoló kapcsán térjenek vissza erre, 
legkés�bb novemberben. 
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Mikesy Tamás: Javasolta, hogy a m�szaki el�adó bérkülönbözete is a megfelel� számmal 
szerepelne, amennyi a konkrét megtakarítás.  
 
Abonyi Gáza: Lezárta a napirend tárgyalását, azzal, hogy legkés�bb a novemberi ülésre 
el�terjesztésre kerül egy olyan határozati javaslat, melyben módosítják a személyi költség 
megtakarítási sort és utána a 3. negyedévi beszámolóval a költségvetési rendelet is 
módosításra kerül. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testület 
238/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármesteri 
Hivatal személyi bérmegtakarítása a „cafeteria” juttatásból valamint egyéb, a személyi 
változásokból adódó alapbér megtakarításból kerül meghatározásra.  A Képvisel�-
testület felkéri a polgármestert, hogy a testület novemberi ülésre terjessze be a 
Polgármesteri Hivatal személyi költségmegtakarítását a számszaki pontosításokkal. 
 

Határid�: 2011. november 30. 
Felel�s: polgármester 

 
5. npr: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetér�l  

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Röviden ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Elmondta, hogy az 
adósságállomány a tavalyi évben 76 millió, míg idén 22 millió forint. Úgy gondolja, hogy a 
tavalyi évhez képest ez nagy pozitívum. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és úgy gondolja, hogy ezek a számok pontosan 
tükrözik azt, hogy a m�ködési költségeket  a bevételb�l biztosítani tudja az önkormányzat és 
még az adósság állományt is sikerült csökkenteni. Így véleménye szerint a beruházási hitelek 
visszafizetését is tudja vállalni a bevételekb�l.  
 

- Kiss Károly képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 5 f�vel van 
jelen. – 

 
Mikesy Tamás: Menyi bevétel lesz az utolsó negyedévben? És mennyi kiadással számol még 
a hivatal? 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Körülbelül 30 millió várható még. Ilyen adatot még nem tud 
mondani.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint azt is meg kellene nézni, hogy minek a rovására volt ez a 
nagy spórolás?  
 
Abonyi Géza: Ez egy általános takarékoskodás eredménye, ami természetesen 
megvonásokkal is járt néhány területen.  
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Bálint Zsolt: Nem lehet, hogy azért t�nik ennyire jónak az anyagi helyzet, mert még a tavalyi 
adóelmaradásokat fizetik be, az ideit viszont egyáltalán nem? Megkérdezte, hogy az 
Ásványvíz Kft. mennyi adót fizetett be az idei évben? 
 
Ladányiné Fótos Tünde: A félévi beszámolóban 6 millió befizetés szerepel, de ez a tavalyi 
évre vonatkozik. Ezek a befizetések az idei évben befolyt befizetések, tartalmában az adós 
kollégan� tudna válaszolni.  
 
Bálint Zsolt: Tehát a 17 millió forintból több, mint 10 millió forint az Ásványvíz Kft. 
kintlév�sége. Kéri a jegyz� úrtól, hogy az Ásványvíz Kft-t szólítsa fel befizetésre. 
 
6. npr: Duna menti árvízvédelmi beruházás pályázattal kapcsolatos 

projektmenedzsment szervezet és a FIDIC Mérnök feladatokat ellátó szervezet 
beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
dr Costin Gabriell: Az önkormányzat benyújtotta a második fordulóra is a pályázati 
dokumentációt, támogatói döntés még nem született, ez novemberre várható. Rövid 
tájékoztatót adott a kivitelezés várható szakaszairól. A projektmenedzsmentre, valamint a 
mérnöki ellen�rz� feladatokra feltételes közbeszerzési eljárást ajánlott kiírni.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ez a dolog így rendben van, támogatható. A Tér-Team 
Kft. résér�l is ezt a tájékoztatást kapta.  
 
Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés nem volt, szavazásra kérte fel a 
Képvisel�-testületet.   
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testület 
239/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete támogatja a „Duna menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a projektmenedzsment szervezet és a 
FIDIC Mérnök feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési 
eljárások megindítását. 
A Képvisel�-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, mely alapján 
gondoskodjon a közbeszerzési pályázatok kiírásáról. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
7. npr: Közbeszerzési szabályzat módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az anyaghoz nem volt el�terjesztés, ezért nem tudott a 
napirendre vonatkozóan kell�en tájékozódni. 
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Abonyi Géza: Ez a korábbi szabályzat módosítása lenne, ami nem felel már meg a 
jogszabályi el�írásoknak, de mivel nincs id�beli megkötés az elfogadásra, ezért  napirendi 
pontot visszavonta és a következ� ülésre terjeszti be ismét. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy a Parlament elfogadta a közbeszerzésr�l szóló törvényt, 
melynek egy része már szeptember 1-t�l hatályos, de az alapvet� szabályai csak 2012. január 
1-t�l lép hatályba. Továbbá az is ismert, hogy októberben módosításra kerül a törvény, tehát 
úgy gondolja, hogy nem probléma, ha a kés�bbiek folyamán tárgyalja meg a szabályzat 
módosítását a testület.  
 
8. npr: HÉSZ módosítására vonatkozó javaslat a Visegrád 839. hrsz-ú ingatlan 

megközelíthet�ségének vonatkozásában 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Térképen való szemléltetéssel ismertette az el�zményeket, az ingatlan eladás 
körülményeir�l, a szerz�dés elfogadásáról, a telefonos szavazásról. A dolog jelenlegi állása 
szerint a terület csak akkor megosztható, ha vásárolnak még hozzá valamennyi területet, 
illetve útnak le kell jegyezni és kisajátítani. Egyrészr�l az el�szerz�désnek határid�re nem 
lehet eleget tenni, mert el�tte még hosszú procedúra van és utána lehet az el�szerz�désbe 
foglalt összeghez hozzájutni.  
 
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy a polgármester úr miért nem hozta be a testület elé a szerz�dés 
tervezetet. Véleménye szerint nem érdeke az önkormányzatnak ezt a telket eladni, mert utána 
még sok beruházásra lesz szükség, például hidat kell építeni, tehát az csak még több pénzbe 
fog kerülni az önkormányzatnak. 
 

- Kiss Károly képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van 
jelen –  

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ha a terület ki van szabályozva, akkor a terület már eladható, 
nem kell híd és út.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ezzel a döntéssel a polgármester úr és másik három 
képvisel� nagy kárt okozott a városnak. Ezért jó lenne, ha ezen elgondolkodnának és 
bocsánatot kérnének a lakosoktól. 
 
Abonyi Géza: Sajnálja, hogy így alakult, de nem érzi, hogy bármilyen szempontból kárt 
okozott volna. Az ingatlan még most is a városé és kés�bb eladható lesz.  
 
Mikesy Tamás: Nem emlékszik arra, hogy a vev� eredetileg is azt kötötte volna ki, hogy az 
önkormányzatnak hidat kell építeni és úttal megközelíthet� kell legyen az ingatlan. Melyik 
ülésen hangzott ez el? 
 
Abonyi Géza: Err�l nem volt még szó testületi ülésen, ez a szerz�désben van. Azt mondta a 
vev�, hogy csak akkor veszi meg a fels�t is az alsóval együtt, ha az megosztható. 
 
Mikesy Tamás: Az � magán tulajdonában lév� területen miért nem oldható meg a 
kiszabályozás?  
 
Abonyi Géza: Valószín�leg � nem tudja kiszabályozni az utat.  
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Mikesy Tamás: Nem tartja jónak a mostani el�terjesztést sem, hogy közpénzb�l azért 
vásároljanak most megint egy területet, hogy a rosszul megkötött szerz�dés valahogyan 
teljesíthet� legyen. Úgy gondolja, hogy vissza kellene térni az alapokhoz, és a vev�vel közös 
megegyezéssel semmissé kellene nyilvánítani szerz�dést, majd kössenek egy újat, melyben 
megveszi együtt a területeket és le lenne zárva az ügy.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint az most feltétlen szükséges, hogy a HÉSZ vonatkozásában 
hozzanak határozatot, mert a vev� akár még be is perelheti az önkormányzatot, ha nem lép ez 
ügyben. 
 
Mikesy Tamás: Nem az a probléma, hogy ezt a területet eladják 20 millióért, hanem az 
eladás módjával van baj. Véleménye szerint az önkormányzat a telekmegosztást vállalta a 
közúti megközelítést nem vállalta. Ez nincs benne a szerz�désbe. Nem kell még tetézni rossz 
döntésekkel ezt az ügyet, hanem az el�z� szerz�dést�l álljanak el közös megegyezéssel és 
legyen új szerz�dés az eredeti önkormányzati döntésnek megfelel�en.  
 
Zeller Tibor: Egyetért azzal, hogy próbáljanak meg tárgyalni a vev�vel egy új szerz�désr�l. 
Redben van, hogy a polgármester úr saját bevallása szerint hibázott, de hozzá kell tenni, hogy 
a vev� is elkövetett egy hibát, mert a szerz�désben csak a saját érdekeit nézte. 
 
Mikesy Tamás: Nagyon jónak tartotta volna ennek a területnek az eladását 20 millió 
forintért.  Ismét javasolja, hogy kezdjenek tárgyalásokat a patak fogadó tulajdonosával, hogy 
bontsák fel a szerz�dést. Utána pedig készítsenek el� egy új szerz�dést a teljes terület 
megvásárlására, úgy, ahogyan az eredetileg is a testület döntése volt.  
 
Balázs Mária: Javasolta, hogy Mikesy Tamás is tárgyaljon a polgármester úr mellett a 
tulajdonossal. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy van a városnak polgármestere, alpolgármestere és 
egyébként is azoknak kellene tárgyalni, aki ezt elrontották. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy szavazzanak Mikesy Tamás javaslatáról. Kérte, aki támogatja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
240/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat Pálfi Mártonnal a Patak Fogadó tulajdonosával, a vele 
korábban megkötött szerz�dés közös megegyezéssel történ� felbontásáról és egyben 
kezdeményezze a 839. hrsz-ú ingatlan teljes egészében történ� eladását – a Képvisel�-
testület korábbi döntésének megfelel�en – 20 millió forint összegért. 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 
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9. npr: Régi belváros épületei rekonstrukciójának el�készítésér�l szóló tájékoztató 
El�terjeszt�: Kiss Károly alpolgármester (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Itt egy munkacsoport létrehozásáról lenne szó, melynek remélhet�leg 
eredménye is lesz. Bízik abban, hogy a felkért személyek társadalmi munkában elvállalják a 
megbízást és ezáltal a város néhány épületét szebbé lehetne tenni. Továbbá jó lenne, ha ez a 
munkacsoport a város egyéb épületeinek rendbetétele kapcsán is véleményt formálhatna.  
 
Mikesy Tamás: Támogatandónak tartja ezt a kezdeményezést, viszont úgy gondolja, hogy 
felkérés el�tt talán szerencsésebb lett volna megkérdezni a testületi tagokat.  
 
Abonyi Géza: Felkérésr�l szó sem volt, arra kérték meg Félegyházi Andrást, hogy állítsa 
össze a költségvetést arra vonatkozóan, hogy menyibe kerülne az épület felmérése. 
 
Kiss Károly: A Félegyházi úr készséggel állt a témához, egyébként nem volt kiosztva 
senkinek semmi. Azért gondolta, hogy a Félegyházi Andráshoz fordul, mert � benne van a 
tervtanácsban is, és ezáltal számítani lehet az ez irányú tapasztalataira, ismereteire is. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ma csak pályázati úton történ� beruházást szabad csak 
elkezdeni, saját forrásból nem szabad egyenl�re beruházást megkezdeni. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a napirendet lezárta. 
 
10. tsp: Tájékoztatás a TDM önkormányzati önrész felhasználására vonatkozóan 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Fél éve már beszélnek arról, hogy valamit venni kellene a TDM-nek, de ehhez 
önrész szükséges. A bizottság amellett foglalt állást, hogy elegend� ebben az évben 1 millió 
forint önrészt fölvállalni. A részleteket az el�terjesztés tartalmazza. A jöv� évben már 2,8 
millió forintot kell augusztusig elkölteni. 
 
Zeller Tibor: A beszerzett eszközök a TDM tulajdonába kerülnek, de fontos, hogy mind 
olyan eszköz legyen, amit a város marketing és turisztikai kínálatában hasznosítani lehet, 
valamint az önkormányzat hivatala vagy intézményei használni tudnak majd. A bizottság 1 
millió forint önrészt javasolt.  
 
Bálint Zsolt: Jó lenne, ha a tagok is tudnának ehhez az önrészhez hozzájárulni, az 1 millió 
forinton felül. 
 
Abonyi Géza: Eredetileg is ez volt a terv, hogy, amennyiben marad tagdíj, akkor abból 
hozzátesznek az önrészhez.  
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja azt az elképelést, hogy az 
önkormányzat 1 millió forinttal hozzájárul a TDM önrészéhez, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
241/2011/ (10.05.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 millió forintot biztosít a 2011. évi 
költségvetés terhére a TDM szervezet eszközbeszerzésére, Visegrád turizmusának 
összehangolt fejlesztése érdekében. 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határid�: ülést követ�en 
Felel�s: polgármester 

 
11. npr: Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2011. (V.26.) rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Kifogásolta, hogy a rendelet módosításhoz nem volt írásbeli el�terjesztés. 
Kérte a jegyz�t, hogy ismertesse miért van szükség a módosításra. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy az 1993. évi III. tv. módosítása tette szükségessé a rendelet 7. 
§.-ának teljes módosítását, mely a lakásfenntartási támogatásra vonatkozik. Ez azokat a 
végrehajtási szabályozásokat tartalmazza, amely a törvényi felhatalmazás alapján az 
önkormányzatoknak megengedett.  
 
Mikesy Tamás: A lakbérekre vonatkozó rendelet módosítására volt egy korábbi ígérete a 
polgármester úrnak, hogy az is el�terjesztésre kerül. Miért nem történt ez még meg? 
 
Tóth János: Ez  most a szociális rendelet módosítása a lakásfenntartási támogatás 
vonatkozásában.  A lakbér kérdését másik rendelet szabályozza, az nem része a szociális 
rendeletnek. 
 
Bálint Zsolt: Az augusztusi ülésen arról volt szó, hogy kellene hozni egy olyan rendeletet, 
ami azt szabályozza, hogy aki hosszabb ideje nem fizet lakbért, azt ki lehessen tenni a 
lakásból. 
 
Abonyi Géza: A következ� ülésre beterjesztésre kerül, de mivel a napirenddel kapcsolatban 
több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendeletet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 15/2011. (X. 05.) az  egyes szociális ellátásokról szóló 
10/2011. (V.26.) rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
12. npr: Bognár Ferenc kérelme 
 
Abonyi Géza: Tisztelettel köszöntöm Bognár Ferenc Urat és tisztelettel köszöntöm a 
Visegrádi Hírek szerkeszt�ségének itt megjelent minden tagját. Kérem szépen fáradjanak ide 
el�re, foglaljanak helyet.  
Az el�terjesztéshez a megfelel� anyagokat megküldtük, én gondolom, hogy mindenki 
megkapta, a Képvisel� urak és a…  
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Gróf Péter: Elnézést, én csak azt szeretném elmondani, hogy múlt héten kaptam meghívót, 
hogy jelenlek meg a testületi ülésen Bognár Ferenc kérelme ügyében, mint a Visegrádi Hírek 
felel�s szerkeszt�je jelen lennék, ezen kívül semmit nem kaptam, tehát én elvileg úgy jöttem 
volna ide, hogy fogalmam sem nincs arról, hogy mir�l van szó. Ha én egészen véletlenül nem 
vagyok tagja a Kulturális Bizottságnak, akkor nem értesülök sehonnan, hogy mir�l van szó, 
holott itt egészen komoly dologról van szó, megjegyzem jegyz�könyvileg, hogy mint 
szerkeszt� meghívottként semmit nem kaptam a meghíváson kívül.  
 
Abonyi Géza: Elnézést kérek érte, ez valószín�leg figyelmetlenség volt, meg kellett volna, 
kapja a teljes anyagot, de így most, hogy képbe van, remélem, akkor tudunk tárgyalni az 
ügyr�l.  
 
Gróf Péter: Természetesen.  
 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen. 
Kérem szépen, érkezett egy panasz Bognár Ferenc Úrtól, aki több-kevesebb rendszerességgel 
a Visegrádi Hírek egyik írója, illetve cikkeinek egy írója és általában a közéletnek és 
els�sorban a strandot érint� cikkei azok, amelyek túlnyomórészt az újságban megjelennek 
vagy megjelentek. Azzal a panasszal fordult a Képvisel�-testülethez, hogy a legutolsó cikke, 
amit le akart adni, az nem került elfogadásra a Visegrádi Hírek szerkeszt�ségét�l, illetve nem 
került közlésre. � azt kérte a beadványában, hogy a Képvisel�-testület foglaljon állást a 
kérdésben. Most akkor els�sorban Feri téged akarlak meghallgatni, hogy van-e szóbeli 
kiegészítésed az el�terjesztéshez?  
 
Bognár Ferenc: Egy kérdéssel szeretnék indítani… 
 
Abonyi Géza: Parancsolj 
 
Bognár Ferenc:… hogy én, mint meghívott kívülálló kérhetem-e a szó szerinti 
jegyz�könyvet? Megmondom miért, mert megragadom a bátorság pillanatát, és több dolgot 
kimondok… 
 
Abonyi Géza: Rögtön megmondom, rögtön válaszolok… 
 
Bognár Ferenc: Jó, mert tulajdonképpen én azért lettem elítélve és megbélyegezve, mert én 
egy olyan témához nyúltam hozzá, ami komoly pénzt jelent és hatalmi érdekeket sértett, 
nevezetesen- és én készültem és elhoztam az összes Visegrádi 
 
Abonyi Géza: Feri, bocsáss meg, de engedj meg nekem egy mondatot…  
 
Bognár Ferenc: Igen… 
 
Abonyi Géza: Válaszolok majd amint a Jegyz� Úr visszajött, másrészr�l légy szíves nézz 
szemben azzal a helyzettel, hogy itt valóban nyilvánosság van, itt valóban olyan érdekeket, 
vagyis nem érdekeket, hanem jogokat sérthetsz meg, ami visszaüthet Rád, illetve az 
Önkormányzatra, amennyiben teret ad, ennek az olyan vádaskodásnak, vagy vádnak, amely 
nem bizonyított vagy bizonyítható. Kérlek szépen, hogy ennek a tudatában tedd meg a 
nyilatkozatodat.  
 
Bognár Ferenc: Természetesen.  
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Abonyi Géza: Köszönöm szépen.  
 
Bognár Ferenc: Igazság szerint, még egyszer csak arra szeretnék kitérni, hogy nem csupán 
csak a legutóbbi cikkem ügyében jöttem én, hanem csináltam egy listát, hogy 6 esetben 
megtagadták a cikkeim leközlését, én kiirkáltam azokat az érveléseket amiket felhoztam, hogy 
miért nem hozzák föl, ez egyik részre a beadványomnak, a panaszomnak, a másik része azok 
a sértegetések és személyeskedésnek, amik a szerkeszt�ségi alapelvekkel ellentétesnek érzek, 
és még mindig várok a Jegyz� Úrra… 
 
Abonyi Géza: Jegyz� Úr, meg szeretném kérdezni, hogy a Bognár Ferenc Úr kérelmezte, 
hogy az itt elhangzottakról szó szerinti jegyz�könyv készüljön. Van-e ennek akadálya?  
 
Tóth János: Nincs.  
 
Bálint Zsolt: Én csak annyit szeretnék, kérni, hogy most ugye nem a strandot fogjuk 
megbeszélni, hanem csak ezt a dolgot? A strandról semmilyen téma nem fog bekerülni, mert 
ez most nem err�l szól. Mert ne legyen fél óra a strand és két perc ez az egész, hanem ezt az 
ügyet, amiért van ez a beadványt, azt fogjuk megtárgyalni.  
 
Abonyi Géza: Megkérlek Feri, hogy légyszives a tárgynál maradjál, valóban ne a strandügyet 
tárgyaljuk.  
 
Mikesy Tamás: Bocsánat, elfogadott napirendünk van, a szerint kell, hogy menjünk.  
 
Abonyi Géza: Most ezt nem a megcserélésre mondod, ugye?  
 
Mikesy Tamás: Nem, nem, arra, hogy ne menjünk bele a strandügybe.  
 
Bocsánatot kérek, a panaszom éppen arról szól, hogy a városi itt hallott,- anyagi gondok, 
hitelállomány, adósság, személyzeti gondok, személyzeti pénzek ügyében is, kifizetend� 
pénz, a képvisel�ségem óta kifejezetten a strandüggyel foglalkozom, a strandügy mellett – 
nem igazán a strandügy meg kell nézni a cikkeimet. A cikkem egyrészr�l nem 
személyeskednek és nem személyr�l szólóak, hanem a cikkeim kifejezetten a strandról és a 
strandügy mellett,- ami még fontosabb dolog a vízhasznosítási jog. Mert ez mindennek a 
kulcsa, és itt szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem tudom, hogy az órát az óta 
megnéztétek-e a kútórát, és hogy mennyire ellen�rizhet� ez a dolog… 
 
Abonyi Géza: Még egyszer felhívom, hogy az újsággal kapcsolatban… 
 
Bognár Ferenc: Hát ez az újság ez mind benne szerepel. 
 
Mikesy Tamás: Ügyrendi javaslatom volna, vízhasznosításról volna szó, én, mint Képvisel� 
erre nem készültem föl, maradjunk a beadványnál, arról beszéljünk.  
 
Bognár Ferenc: Én csak tanácsként mondom. 
 
Mikesy Tamás: Én nem kérek tanácsot T�led, arról beszéljünk, ami a napirendi pont.  
 
Abonyi Géza: Tamás, az ülést én vezetem. Tessék.. 
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Bognár Ferenc: Tehát a cikkeim az legels� pillanattól kezdve a Visegrád város vagyonával 
foglalkoznak, részben a stranddal, részben a vízhasznosításról. Képvisel�ként 2000 
februárban, márciusban, augusztusban, és 2002. augusztusban, 2003 májusban nem 
jelentettetek meg cikkeimet, és most mivel az már akkoriban is már sért�nek t�nt, azáltal 
hogy itt hatalmi játszmákat, a szerkeszt�ség hatalmi játszmába ment bele és a híreket és a 
tájékoztatást befolyásolni próbálja, ezért mikor most februárban is elfordult ez az eset, és 
júliusban szintén egy cikkemet nem jelentettetek meg, azért azt gondolom, hogy a testületnek 
fontos észrevennie, hogy itt bizonyos témákkal nem engednek foglalkozni, ráadásul ezek 
jelent�ségteljes témák. Mert hiszen a,  ugye beszéljünk csak másfél milliárdos Széchenyi tervi 
támogatásról, ami át lett játszva, át lett csalva, - és csak megmondom, elnézést kérek, én 
ezeknek a  bizonyítékait már leadtam az önkormányzat felé, azért egy meger�sítést adjatok 
err�l?  
 
Abonyi Géza: Arról beszélj most, hogy most hány cikked és milyen indokkal lett elutasítva?  
 
Bognár Ferenc: Tehát: 6 cikkem van összesen idáig a listán elutasítva. Ebben… Mondjam az 
elutasítási indokokat? 2001. februárjában… 
 
Abonyi Géza:  Ne menjél visszamen�en,  a mostanit. 
 
Mikesy Tamás: A levélben kett� szerepel bocsánat, mi arra készültünk. 
 
Abonyi Géza: Képvisel� Úr, ez a készülési dolog komolytalan, ne haragudjon, erre nem kell 
készülni. 
 
Bognár Ferenc: Ezért mondom, ebben a pillanatban itt hoztam, a… ki lehet keresni, összesen 
6 levelem nem jelent meg, de nem csak az a lényeges, hogy nem jelentettétek meg a 
levelemet, hanem egy olyan lejárató kampányt folytattatok ellenem, aminek következtében 
annak idején képvisel�ként  sem hittek nekem a képvisel� társaim és …  
 
Abonyi Géza: Feri, kérem szépen azt az utolsó kett� cikk elutasításának az indokát, dátumát, 
amir�l most szó van.  
 
Bognár Ferenc: Visegrád 300 milliós adósságáról,- az volt az indok, hogy nem bizonyított 
állítások miatt nem áll módjukban közzétenni. Ugye… további olyan indokok… 
 
Abonyi Géza: Mikor történt?  
 
Bognár Ferenc: Ez 2011. februárjában 
 
Abonyi Géza: 2011. 2. hó, igen, a következ�?  
 
Bognár Ferenc: A következ� pedig 2011. júliusban, annak az volt a címe, hogy „�rölnek 
Isten malmai” , ugye kaptam, egy szerkeszt�ségi közlemény jelent meg, hogy majd csak 
akkor fognak tájékoztatást adni err�l, hogyha a Képvisel�-testület ezt jónak látja, én azt 
gondolom, hogy mint meghallgatott jogom lett volna elmondani, hogy mi történt és mir�l volt 
szó, hogy a bizonyítékokat átadtam, és itt a Jegyz� Asszony meger�sített egy olyan,- már az 
törvénytelen dolog volt, hogy olyan szerz�dések nálam voltak, amiknek az Önkormányzatnál 
kellett volna lennie. Az Önkormányzatnál nem volt meg, illetve  meger�sített, hogy valóban 
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olyan szerz�déseket kötött a 2002-es Képvisel�-testület, hogy 4 évig nem kapott bevételt az 
Önkormányzat. Tulajdonképpen ilyen témákról írok általában és ezek mellett vagyok 
lejáratva.  
 
Abonyi Géza: Jó. Köszönöm. Maradjunk akkor ennél az els� körnél jó? Tehát van itt kett� 
cikk, van két… 
 
Bognár Ferenc: Bocsánat ez a kett� ez csak idén van, tehát azért… 
 
Abonyi Géza: De természetesen, tehát az elmúlt, és ilyen szempontból fontos, de itt most 
gyakorlatilag err�l a kett�r�l van valóban szó, és miel�tt tovább mennénk még azon a levélen 
amit adsz, én azt gondolom, hogy ennél a dolognál álljunk meg, és akkor itt most Képvisel� 
Urat hallgatom szívesen, de a felel�s szerkeszt� Úr lenne az aki én úgy gondolom ebben a 
témában. 
 
Gróf Péter: Bocsánat, én úgy gondolom, hogy képvisel�k szoktak el�ször szólni, tehát én… 
gondolom másnak is, lehet véleménye, én el fogom mondani, de ez így szokott lenni, hogy a 
képvisel� kezdi.  
 
Mikesy Tamás: Jó. Néhány kérdésem volna az üggyel kapcsolatban, és aztán meg néhány 
hozzászólásom is szintén ez ügyben. Az els� kérdésem az a Jegyz� Úrhoz szólna, hogy a 
Jegyz� Úr véleménye szerint az el�terjesztés és a megfogalmazott határozati javaslat az a 
média törvénnyel összeegyeztethet�-e?  Ez volna az els� kérdésem. A második kérdésem az, 
hogy amikor azt olvassuk egy cikkben, hogy,- és ezt értsd Hadházy Sándorra vonatkozik. 
„Tudatos törvényszegéssel még az �t támogató Képvisel�ket is félrevezetve játszotta át a 
közvagyon egy jelent�s részét 2002-ben”, - tehát a cikk szó szerint írta,- „Tudatos 
törvénysértéssel még az �t támogató Képvisel�ket is félrevezette, játszotta át a közvagyont,- 
ez felfogható e úgy, hogy Hadházy Sándort ebben a dologban  a tudatos törvényszegéssel 
tulajdonképpen b�ncselekménnyel vádolja az írás. Tehát jogi szempontból ez felfogható-e 
így? Ez lenne a kérdésem a Jegyz� Úrhoz. Köszönöm szépen, és utána a Polgármester Úrhoz 
is lenne majd két kérdésem.  
 
Tóth János: Nyilvánvalóan a Képvisel�-testület nem kötelezheti a Szerkeszt�séget egyetlen 
cikk megjelentetésére sem. Az azonban elgondolkodtató, hogy kié ez az újság, az 
Önkormányzaté, vagy a Szerkeszt�ségé? Ez csak zárójelben.  
 
Mikesy Tamás: De a kérdés nem erre vonatkozott, ne haragudjon. Arra vonatkozott, hogy a 
média törvénnyel a határozati javaslat összeegyeztethet� –e?  
 
Tóth János: Elmondtam, hogy még a Képvisel�-testület sem. 
 
Mikesy Tamás: Köszönöm. Tehát nem. Köszönöm szépen. 
 
Tóth János: A határozati javaslat második részre, amibe a Képvisel�-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Visegrádi hírek megjelentetésével kapcsolatosan a közeljöv�ben 
dolgozzon ki átfogó javaslatot a hasonló problémák elkerülésére, és ezt napirendként felveszi 
a Testület, én azt gondolom, hogy ebben semmi különösebb nincs. A következ�re pedig 
tisztelettel azt javasolom, hogy,- és most nem,  politikai jobbra vagy balra fordulás nélkül, azt 
azért tisztelettel vegye mindenki tudomásul, mégha aláírással  is jelentetett meg valaki valamit 
egy újságban, azért a szerkeszt�ség is felel. Tehát ily módon sajnos azt kell, mondjam, a 



17 
 

szerkeszt�ség, ha a cikk egy részének tartalmáért nem mer vállalni felel�sséget, akkor joggal 
utasította vissza. Felhívhatta volna, azonban a cikk íróját, hogy tekintettel arra, hogy olyan 
tartalma is van a cikknek, amely más akár b�ncselekménnyel, van b�ncselekmény 
elkövetésével, gyanúsít meg,- ha ezeket a részleteket kihagyja, akkor minden további nélkül 
lehet�ség van a cikk részben vagy egészben történ� megjelentetésére. Körülbelül ezt tudom 
mondani.  
 
Mikesy Tamás: Nagyon szépen köszönöm Jegyz� Úr, ugyanis pontosan ez a rész volt az, 
amikor mi azt gondoltuk a Szerkeszt�ségbe, hogy mi i s felel�sséggel tartozunk ezért, és pont 
azt gondoltuk, hogy Hadházy Sándor nyugodtan jó hírnév megsértésért beperelheti a 
Szerkeszt�séget, mi pontosan ezért utasítottuk vissza akkor,  és akkor pont én voltam az, aki 
felhívta Bognár Ferencet telefonon és megkértem, hogy húzza ki ezt a mondatot a cikkéb�l, és 
� közölte, hogy nem hajlandó rá. Nagyon szépen köszönöm a válaszát Jegyz� Úr! Most 
Polgármester Úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést, illetve kett�t. Az augusztusi Visegrádi 
Hírekben én közöltem, mint képvisel� egy cikket, abban leírtam, hogy mi történt azon a zárt 
ülésen, ahol Bognár Ferencet meghallgattuk. Azt szeretném kérdezni a Polgármester Úrtól, 
hogy Ön hogy gondolja, hogy a cikkem valóban azzal foglalkozott –e ami azon a testületi 
ülésen történt, tehát magyarul a cikk tartalma a testületi üléssel foglalkozott-e vagy pedig a 
cikk tartalma strandüggyel, mint problémával foglalkozott-e?  
 
Abonyi Géza: Nem emlékszem a cikkre.  
 
Mikesy Tamás: Én emlékszem, nem probléma. Tehát egy bekezdést írtam arról a testületi 
ülésr�l, zárt ülés volt ahol Bognár Ferencet meghallgattuk strandügyben, és én azt írtam itt, 
hogy bizonyára többen tudják, - ezt én is támogattam, hogy Bognár Ferencet hallgassa meg a 
Testület. Pontosan azért mert az eset tisztázása az esetleges jogi útra terelése Bognár Ferenc 
el�zetes állítása szerint erre reális esély van, a város lakóinak egyik leginkább érdekl� 
közügye, és az esetleges haszon sem elhanyagolható. Sajnos a testületi meghallgatás szakmai 
vita és munka helyett politikai és személyi csatározásba fulladt, mely azért is szomorú, mert 
így nemhogy el�re, de még inkább hátrább mozdította az ügyet. Egy döntés mégis született, 
mégpedig az, hogy Bognár Ferenc egy jogász segítségével ki fog dolgozni egy olyan 
el�terjesztést a Testület számára, melyb�l egyértelm�en kiderül, van-e valós alapja annak, 
hogy a strand területét visszaszerezzük. Én úgy gondolom, hogy ez a bekezdés, amit a 
Visegrádi Hírekben közöltem, ez nem a strandüggyel foglakozott, hanem azzal a testületi 
üléssel foglalkozott, ahol Bognár Ferenc meghallgatása történt. Azt szeretném kérni a 
Polgármester Úrtól, hogy � is így érzi-e hogy ez így történt.  
 
Abonyi Géza: Ez egy érdekes kérdés, mert ez valóban ezzel az üléssel foglalkozott, de az 
ülés meg a stranddal foglalkozott.  
 
Mikesy Tamás: Igen, de én a strandügyet, mint olyat ebben a bekezdésben én a testületi ülés 
tartalmát közvetítettem és nem a strandügy tartalmát.  
 
Abonyi Géza: De hát a Testületi –ülésen a strandügyr�l volt szó.  
 
Mikesy Tamás: Igen, de Bognár Ferenc azt állítja a beadványában, hogy én a strandüggyel 
foglalkozok a Hírek augusztusi számában, csak én úgy gondolom, hogy én a testületi üléssel 
foglalkozok ebben a számban.  
 
Abonyi Géza: Képvisel� Úr! Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit játék a szavakkal.  
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Mikesy Tamás: Igen, ez abszolút, nem kicsit.  
 
Abonyi Géza: Ez,  amit Ön leírt sorokat, ez a strandügyr�l szól, ami itt elhangzott egy 
testületi ülés alkalmával.  
 
Mikesy Tamás: Én ezt másképp látom, én úgy gondolom, hogy a testületi üléseken (a szó 
hadarás miatt nem érthet�), viszont ehhez kapcsolódóan egy másik kérdést szeretnék feltenni 
a Polgármester Úrnak. Akkor a testületi ülésen olyan döntés született, hogy Bognár Ferenc 
egy jogász közrem�ködésével ki fog dolgozni egy olyan javaslatot, melyet le fognak tenni ide 
az Önkormányzat asztalához. Jól emlékszem erre?  
 
Kiss Károly: Nem, biztos, hogy nem.  
 
Mikesy Tamás: Ez a testületi döntés született.  
 
Kiss Károly: Nem, hanem, hogy mi vállaljuk fel  
 
Mikesy Tamás: Jó, akkor legyen kedves keressük ki a jegyz�könyvben.  
 
Bálint Zsolt: Úgy volt, hogy a Bognár Ferenc a Polgármester Úrral együtt, fölkeres egy 
jogászt, akivel megtárgyalja, hogy egyáltalán érdemes –e foglalkozni a dologgal, vagy nem 
érdemes foglalkozni. És addig, nem fogunk semmit leközölni, hogy nehogy valami olyan 
adatot adjunk ki ebb�l a egészb�l… 
 
Kiss Károly: És mégis lement 
 
Bálint Zsolt: Miért adott ki olyan adatot?  
 
Mikesy Tamás: Én nem adtam ki, semmit nem adtam ki.  
 
Bálint Zsolt: � nem adott ki adatot magát ebb�l a tárgyalásból, de ez biztos, hogy ez igy 
hangzott el, hogy megvárjuk, hogy �k egyáltalán meg, és akkor bele.. egyébként nem érdemes 
pénzt kidobni erre az egészre. Err�l volt szó.  
 
Mikesy Tamás: Igen, tehát err�l volt szó 
 
Abonyi Géza: Itt van, szó szerinti jegyz�könyvbe…  
 
Mikesy Tamás: A határozatot legyen szíves felolvasni.  
 
Abonyi Géza: Visegrád Város Képvisel�-testületének 132/2011-es számú határozata. 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ún. Castrum ügyben keletkezett 
iratokat, el�zményeket fel kívánja térképezni, majd ennek ismeretében dönt az ügy további 
kimenetelér�l.  
 
Mikesy Tamás: Igen.  
 
Kiss Károly: Ennyi.  
 



19 
 

Mikesy Tamás: Köszönöm.  
 
Abonyi Géza: Határid� folyamatos, felel�s polgármester. 
 
Mikesy Tamás: Így van. Én most szeretném megkérdezni, hogy a Polgármester Úr, a 
következ� testületi ülésen volt egy beszámoló talán egy hónapra rá, amikor itt a testület el�tt 
elmondta nekünk azt, hogy pénzhiány miatt nem keresett jogászt, és nem hozta össze Bognár 
Ferencet a jogásszal. Mert abban a testületi jegyz�könyvben benne kell annak lennie, hogy mi 
arról döntöttünk, hogy Bognár Ferenc egy jogásszal fog találkozni, így volt Feri?  
 
Abonyi Géza: Következ�:  Bártfai István véleménye szerint ezt most mindenképpen meg kell 
próbálni, hiszen már egy másik helyzet van. Szedjék össze az összes anyagot és amikor már 
minden megvan, akkor kellene egy független jogászt felkérni.  
 
dr Balázs Mária: Így van.  
 
Mikesy Tamás: Jó. 
 
Abonyi Géza: Bártfai István hozzászólása után Kiss Károly vélemény, Abonyi Géza 
vélemény, és utána ez a határozat.  
 
Mikesy Tamás: Jó én akkor szeretném azt, hogy meghallgathatnánk a jegyz�könyvet, mert 
én arra nem nagyon emlékszem, és azt gondolom, hogy a jegyz�könyv nem tükrözi a szó 
szerinti… �… a hangszalagot szeretném. 
 
Abonyi Géza: Ezt ma délel�tt a Melinda szó szerinti gépeléssel gépelte a hangszalagról. 
Természetesen Önnek jogában áll ezt nem elhinni és meghallgatni, de sajnos ez a helyzet.  
 
Mikesy Tamás: Bocsánat. Ez az egész, az egész ami ott van, ez az egész 40 perces vitának a 
szó szerinti jegyz�könyve? 
 
Abonyi Géza: Igen. 
 
Mikesy Tamás: A végének, de nem az egész vitának? 
 
Abonyi Géza: A végér�l Én azt kértem, hogy a végét, amiben a határozati javaslat van, azt 
fogadják el.  
 
Mikesy Tamás: A határozati javaslat rendben van, de itt a testületben egyetértés mutatkozott 
a tekintetben, hogy jogászhoz fog elmenni az ügy, Bognár Ferenc fog elmenni egy 
jogászhoz…. 
 
Abonyi Géza: Én nem emlékszem, hogy bármir�l is egyetértés született volna akkor. Tamás, 
innen mindenki úgy ment el, hogy egymást szidta.  
 
Mikesy Tamás: Így van.  
 
Abonyi Géza: Ez a Testület akkor sok mindenr�l szólt, maradjunk ennyiben.  
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Mikesy Tamás: Abban tökéletes egyetértés volt, a Castrum ügyet vizsgáltuk fölül, vigyük 
igenis jogi útra a dolgot, ha lehetséges szerezzük vissza a strandot, és csináljuk. Mi Bognár 
Ferencet támogattuk ebben a dologban, hogy igenis menjen el az Önkormányzat jogászához, 
így volt.. 
 
Bognár Ferenc: Örömmel hallom.  
 
Mikesy Tamás: Bocsánat, Te is itt voltál… 
 
Abonyi Géza: Tamás rendelkezésedre áll a hangszalag, végighallgathatod, mert valóban ez 
csak az utolsó 20 perc. 
 
Mikesy Tamás: Így van. 
 
Abonyi Géza: Tehát nyugodtan 
 
Mikesy Tamás: Én teljesen úgy emlékszem, hogy,- rajtam függetlenül a Bálint Zsolti is 
emlékszik erre, és én azt gondolom, hogy Bognár Ferencnek annak a testületi ülésnek a 
határozatának az értelmében nem itt kellene ülnie, hanem egy jogásszal kéne ezt a dolgot 
megvitatnia, és utána ezt a dolgot, mint egy határozati javaslatot kéne behozni a testület elé.  
 
Abonyi Géza: Jó, köszönöm szépen Képvisel� Úr. 
 
Kiss Károly: Én a következ�, tehát én azért most már kénytelen vagyok én is utánanézni 
ennek a teljesen liberális új médiatörvénynek, mert az, hogy az Önkormányzat kiad egy 
dolgot és ennek ellenére nem kérheti meg a szerkeszt�séget arra, hogy valamit javítson, vagy 
ne javítson ezt én furcsának tartom. Egy. Nyilvánvaló, hogy annál inkább javasolnám akkor a 
második pontot, hogy akkor az tényleg kerüljön el�készítésre ami a témával kapcsolatos. 
Énnekem összesen csak két alkalommal nem jelent meg,- ugyanilyen okokból amit a Feri 
elmondott beszédet,- vagy írásom, ami pedig a dolgot illeti, én arra nem emlékszem, hogy a 
Ferit kértük volna meg, hogy � menjen a jogászával, hanem úgy érzem, hogy ezt az 
Önkormányzat vállalta magára, kett� elvette az én általam fölvetetteket amely még valahol az 
elején volt rögtön a beterjesztés után, hogy, merthogy ne vigyük ki, meg, nem kell ebb�l 
semmit csinálni. Itt van ez az anyag így ahogy van, adjuk oda, adjuk oda az Ügyészségnek, ez 
volt a véleményem? Adjuk oda az Ügyészségnek és az Ügyészség mondja meg, hogy ez 
hülyeség, vagy nekünk ezzel kell Nekünk foglalkozni. Eben kellett volna dönteni a 
Képvisel�-testületnek, sajnos ezt lesöpörte a pályáról.  
 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen Képvisel� Úr és utána… 
 
Bálint Zsolt: Engem most csak az lepett meg most ebben a jegyz�könyvbe, hogy utána én 
ugye rákérdeztem, s�t nem biztos hogy én, de valaki rákérdezett a Polgármester Úrra, hogy mi 
intézett ebben az ügyben, és a Polgármester Úr határozottan állította, hogy csak azért nem 
keresett meg egy ügyvédet, mert ugye hogy nincs pénzünk, és ugye majdnem egymillió 
forintba kerülne. Tehát, hogyha mi nem döntöttünk úgy, hogy a Polgármester Úr keressen 
meg egy ügyvédet, akkor miért mondta egy hónappal kés�bb, hogy nincs pénzünk és azért 
nem keresett meg senkit… 
 
Kiss Károly: Miért? Hát ott van benne a határozati javaslatban. 
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Bálint Zsolt: Az nincs benne, hogy Polgármester Úr keressen meg egy ügyvédet, azt meg 
abszolút nem értem, hogy miért a Polgármester Úr egyedül keressen meg egy Ügyvédet mikor 
a Bognár Ferencnél vannak azok az állítólagos bizonyítékok, amik igazolják, amit meg kéne 
nézni egy ügyvédnek, hogy egyáltalán érdemes-e ehhez nyúlni vagy nem érdemes. Én azt 
nem értem, hogy most vagy a Bognár Feri nem megy oda és csak a Polgármester Úr, együtt a 
kett�nek kellett volna egy ügyvédhez menni és én biztos vagyok benne, hogy így döntöttünk, 
de mondom, az lep meg, hogy egy hónapra vissza Polgármester Úr állítja, hogy csak azért 
nem ment oda, mert nincs pénzünk.  
 
Mikesy Tamás: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Tehát a kett�, nem ugyanaz, de biztos így van ahogy leírták, mert szó szerint 
van.  
 
Bognár Ferenc: Úgy néz ki, hogy a Zsolti hamarabb elment, nem maradt a végére. 
Megsért�dött. 
 
Mikesy Tamás: Mindenki itt volt végig. 
 
Bognár Ferenc: Megsért�d�dött. 
 
Bálint Zsolt: Én?  
 
Bognár Ferenc: Megsért�dött és elment.  
 
Bálint Zsolt: Feri, el�ször is nem én, hanem a Mikesy Tamás meg a Kiss Képvisel� Úr. 
 
Bognár Ferenc: Jó, jó, bocsánat.  
 
Bálint Zsolt: Kiabált össze. Majd a végén azt döntöttek, hogy akkor adjuk oda a Polgármester 
Úrnak és valamit még mondott, hogy menjünk haza, igyunk egy sört, és … 
 
Bognár Ferenc: Én másnap, vagy harmadnap, rá pár napra az összes anyagot lefénymásoltam 
és leadtam, és itt van az Önkormányzatnál, megnézhet� és megtekinthet�.  
 
Bálint Zsolt: Jó én ezt értem, csak akkor azt nem értem, hogy ha megvan az anyag, akkor 
mégiscsak pénzhiány miatt nem ment el ez az egész, de még mindig azt mondom, hogyha Te 
ezeket itt leirod és �k megjelentetik,  és az egészb�l mondjuk négy mondat rossz, akkor �k 
ugyanúgy felelnek érte. Épp ezért mondtuk, hogy legyen az, hogy el�bb ezt valaki átnézi, és 
hogyha ez igaz, akkor hagy menjen le. Addig ne menjen ez az egész le. Én így emlékszem.  
 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen Képvisel� Úr. Tessék. 
 
Bognár Ferenc: Én azt szeretném mondani, hogy minden írásomban idézeteket hozok, az 
idézetek pedig mind azokból a hivatalos iratokból származnak, amiket itt az Önkormányzatnál 
annak idején találkoztam, vagy kés�bb szereztem. Tehát mindenb�l tényeket közlök, ezért 
merek kiállni minden eddigi szavammal a Visegrádi Hírekben amit leírtam igaz volt, s�t én a 
múltkor be is mutattam ezeket a bizonyítékokat a testületnek. A testület be is ismerte, be is 
látta, hogy ez igaz, a  kérdés nem azon volt, hogy törvénytelen-e vagy nem, a kérdés azon 
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van, hogy jogorvoslatra továbbmehetünk-e az elévülés tekintetében? Elévülés alatt áll-e vagy 
nem? Bocsánat, rosszat mondtam?  
 
Abonyi Géza: Nem mondtál semmi rosszat.  
 
Bognár Ferenc: A sarkalatos pont ez volt.  
 
Abonyi Géza: Tessék. 
 
Bálint Zsolt: Egyetlenegy kérdésem van: Ha az újságba megjelenthetett ez a cikk, vagy bármi 
ezzel kapcsolatban,  akkor miért kellett zárt ülést tartanunk? Mert hogyha mi zárt ülést 
tartunk, hogy ne menjen ki a tévébe, de utána az újságban lemegy, akkor nem értem miért volt 
zárt ülés?  
 
Abonyi Géza: Nem azonos a kett�. Tehát itt elhangzottak olyan mondatok és olyan szavak, 
amelyek nem a nyilvánosságnak voltak szánva.  
 
Bálint Zsolt: Én értem, de ebben is vannak olyanok amik másra terhel� bizonyíték van, 
érted? Tehát nem értem, ha az zárt ülés volt, akkor itt miért megy le? Mert ez meg nyilvános, 
tehát ez megint egy olyan ellentét, amit pontosan nem értek… 
 
Abonyi Géza: Tényleg van különbség egy cikk meg egy testületi ülés között. Tessék.  
 
Mikesy Tamás: Azt szeretném megkérdezni Bognár Ferenct�l, hogy és hogyha már 
belementünk a strandügybe, és én strandügyb�l többet már tényleg nem fogok kérdezni, mert 
mégiscsak elcsúszott a napirend, annak ellenére, hogy nem err�l volt szó. Azt szeretném 
megkérdezni Bognár Ferenct�l, hogy mire alapozta azt, hogy mivel – hozzáteszem, hogy 
egyetértettem és megszavaztam, - hogy mire alapozta mégis azt, hogy a strandüggyel 
kapcsolatban a bíróságon keresetünk lehet és visszaszerezhetjük a strandot. Arra hivatkozott a 
jegyz�könyvben is és itt az újságban is az el�bb felolvasott részben, hogy törvénytelenségek 
történtek Ön szerint?  
 
Bognár Ferenc: Kedves Mikesy Képvisel� Úr számtalanszor elismételten az újság hasábjain 
is, itt az el�adáson is, hogy súlyos, Én nem ismerem minden szerepl�jét, de a 
büntethet�ségem tudatában ki merem jelenteni, hogy itt b�nszövetkezeti jelleggel történt az 
egész, nemcsak a strandügy átjátszása, mert a strandügy csak egy szegmense volt ennek az 
egésznek.  
 
Mikesy Tamás: Jó, köszönöm szépen 
 
 - Egyszerre beszélés miatt nem  érteni -  
 
Bognár Ferenc: Akkor én elmondanám, hogy törvénytelen volt az, hogy a képviseleti jogunk 
birtokába beékel�dött a Castrum és nyolcsoros áron adta tovább azt a vizet amihez hozzá sem 
szagolt, törvénytelen volt ahogy a Képvisel�-testületet megtévesztették és egy olyan 
szerz�dést kötettek vele amit jogilag nem is �velük kellett volna megkötnünk és ett�l a 
másfél milliárdos Széchenyi tervi támogatást a Castrum kapta meg törvénytelenül. Ezeket… 
leadtam a bizonyítékait. Még egyszer mondom kedves Jegyz� Úr, nem az a kérdés, hogy 
idéz�jelben valakit rágalmaznék, hanem ezeknek a bizonyítékait már ott leadtam, le vannak 
írva, nem én írtam le mások írták le, tehát ezek, tényleg ilyen tényekr�l beszélek.  
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Abonyi Géza: Most tényleg ne menjünk ebbe tovább bele. 
 
Mikesy Tamás: Jó, én most visszatérek a napirendi pontra, ugyanis Ön a Polgármester Úrhoz 
írott levelében a következ�ket fogalmazza meg. Rólad van szó. Hazugság közzétételével.- 
mármint, hogy én teszek, Mikesy Tamás közzéteszek hazugságot,- miszerint Én lsd. Bognár 
Ferenc több b�ncselekmény elkövetésével megvádolom még a testületet is. Engem állít be 
rágalmazónak. Bocsánat Ön maga, most mondta el, hogy b�ncselekmények vádolásával 
fogalmazza meg Hadházy Sándor ellen. Akkor ha itt is vállalta, hogy b�ncselekményekkel 
vádolja az el�z� testületet, hogy és Hadházy Sándort, akkor engem Mikesy Tamást miért 
nevez hazugnak, és miért én vagyok az Ön rágalmazója, amikor ugyanazokat a szavakat adom 
a szájára, amit most itt elismert jegyz�könyvileg. Erre legyen kedves válaszolni, mert viszont 
akkor Ön engem rágalmaz meg ezáltal, hazugnak és rágalmazónak.  
 
Bognár Ferenc: Kedves Mikesy Tamás Képvisel� Úr. A játék a szavakkal egy  id� után  
kevés.  
 
Mikesy Tamás: Bocsánat, Ön ezt írta le.  
 
Bognár Ferenc: Nem, Ön pontatlan. 
 
Mikesy Tamás: Hazugság közzétételével, miszerint Én több b�ncselekmény elkövetésével 
megvádolom még a testületet is, engem állít be rágalmazónak.  
 
Bognár Ferenc: Így van. Hát én hol vádoltam meg? Ön azt írta rólam. Valaha mondtam itt 
egy szóval is, hogy a testületet vádolom? Bocsánat, hallotta itt valaki, hogy én a testületet 
vádoltam?  
 
Gróf Péter: Nem, a Szerkeszt�séget. 
 
Bognár Ferenc: Kedves Mikesy Képvisel� Úr, egy kicsit akkor a saját emlékeivel menjen 
vissza. Hadházy Sándort vádoltam, a b�nszövetkezetet nem a Képvisel�-testületre értettem, 
hanem más baráti körre, de az újságban nem említettem a baráti kört, Ön viszont azt mondja, 
hogy én több b�ncselekmény 
 
…. Egyszerre beszélés miatt nem lehet érteni…  
 
Mikesy Tamás: Még a testületet félrevezetve is játszotta át a közvagyont, magyarul a testület 
is benne volt a szavazásaival. 
 
Bognár Ferenc: Hát ha félrevezetve, akkor… 
 
Mikesy Tamás: Akkor �ket is megrágalmazza ezáltal.  
 
Bognár Ferenc: A félrevezetés az egy jóindulatú, jó szándékú hiba, az nem von maga után 
büntetést, hiszen megtévesztés alatt voltak. Kedves Mikesy Képvisel� Úr, Ön ennyire nem 
lehet azért sz�k látókör�? Ön azt mondta, rólam, hogy én több b�ncselekmény elkövetésével 
megvádolom még a testületet is. Soha sehol nem vádoltam meg a testületet, mindenhol a 
megtévesztettségüket hangsúlyoztam. Ezzel Ön engem megrágalmazott. Ezenkívül még két 
másik helyen is hazugsággal vádol, burkoltan igaz, mert nem mondja, hogy hazug, csak azt 
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mondja, hogy ez nem igaz, meg állításommal ellentétben… így érzem, és ha kell itt vannak az 
újságok is.  
 
Mikesy Tamás: Idézzen.  
 
Bognár Ferenc: Idézzem?   
 
Mikesy Tamás: Igen.  
 
Bognár Ferenc: Tehát. Tehát ez volt amikor én több b�ncselekmény elkövetésével vádolom 
meg a Polgármestert  - köhögés miatt nem érteni – és utána, mindjárt mert van itt több  a 
listán, mer azért meg igen… tehát… Volt egy meghazudtolás amit…ez egy régi 
meghazudtolás… elmondjam?  
 
Mikesy Tamás: Err�l beszéljen bocsánat, err�l beszéljen.  
 
Bognár Ferenc: Több esetben volt. Tehát amikor.. 
 
Mikesy Tamás: Bocsánat a beadványában a februári és augusztusi dolgokról beszélt, idézzen 
hol hazudtolnám. Idézzen! 
 
Bognár Ferenc: Ott hazudtol, amikor azt mondja, hogy…  
 
Mikesy Tamás:  Szó szerint! Idézzen! 
 
Bognár Ferenc: Tessék? Hogy évek óta nem fordult el�, hogy.. 
 
Mikesy Tamás:  Idézzen! Szó szerint! 
 
Bognár Ferenc: Az van amit szó szerint, tehát az, hogy évek óta, írtam, hogy burkoltan 
meghazudtol… 
 
Mikesy Tamás: Idézze, hogy hol hazudtolom meg, szó szerint idézze! 
 
Bognár Ferenc: Tehát. Még egyszer mondom, az egyiket, hirtelen ezt találom… megvan. 
Hogy a népszavazás el�tt 
 
Mikesy Tamás: Ne a népszavazás, 2010-es dolgokat tárgyalunk. 2011-est. 
 
Kiss Károly:  Elég nekem az... 
 
Bálint Zsolt: Karcsi, Te ugyanott ültél, egyszer�en nem olvastad el, hogy a Castrum víz, 
vagy a Castrum strand. Ennyit kellett volna elolvasnotok, ha ezt elolvastátok volna és a …  
 
Kiss Károly: Tudod, hogy mir�l van szó… 
 
- Egyszerre beszélés miatt nem érteni –  
 
Abonyi Géza: Bognár Ferenc Úr keresi a idézetet, addig szeretném megadni a szót… 
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- Egyszerre beszélés miatt nem érteni –  
 
Abonyi Géza: Szeretném megadni a szót Gróf Péter felel�s szerkeszt�nek, kíván szólni?  
 
Gróf Péter: Esetleg. Nagyon sok dolgot hallottam, igazából tanulságos volt ez az itteni 
megbeszélés. Kicsit el vagyok csodálkozva, hogy miután csak úgy néz ki, hogy arról nem 
lehet megállapodni, hogy a testület mir�l döntött Bognár Úr hallhatatlan bizonyítékai kapcsán, 
akkor miért a szerkeszt�ségen belül kell – itt nem érteni a szót -, de hát semmi probléma, tehát 
úgy látszik, hogyha a testület majd eldönti, hogy miben állapodott meg ez ügyben, akkor 
örömmel várjuk, mert akkor talán másképp vannak a dolgok. Annyit szeretnék elmondani 
bevezet�ben, hogy amit elmondtam, hogy nem értesültem semmir�l, egy kicsit, hogy 
mondjam preinvitálva olvastam el ezt az el�terjesztést, ahol Bognár Ferenc Úr leveléb�l, 
amir�l tisztelettel megjegyzem, hogy valótlanságokat és rágalmakat tartalmaz ránk nézve. 
Azok ez az egyben át lettek emelve az el�terjesztésbe, ez egy kicsit, erre azt kell mondjam, 
hogy egy kicsit csodálkozom rajta, hogy azért ültünk itt le, hogy valamit tisztázzunk, akkor 
tisztázzunk valamit Majd utána kellene leírni azt, hogy mir�l van szó. Itt pedig le van írva az 
el�terjesztésben, hogy itt milyen súlyos vádak vannak ellenünk. Aztán a határozati javaslat,- 
az nagyon érdekes, hogy elmaradt egy cikk megjelentetése. A mellékelt cikk nem elmaradt. 
Az nem lett benyújtva a szerkeszt�ségbe.  Egy. Kett� két olyan cikkr�l van szó amit nem 
hoztunk le idén, ez sem  igaz, ugyanis februárban beküldött megjelent márciusban a Visegrádi 
Hírek hasábjain. Tehát csak ennyit a pontosságról. Nagyon köszönöm a Jegyz� Úrnak azt a 
megállapítást, mely szerint a Szerkeszt�ség felel az újság tartalmáért, ugyanis anélkül hogy 
belemennék és felolvasnám újra a Mikesy Tamás által felidézett mondatokat a tisztességben 
meg�szült férfiútól, úgy gondoltuk és ezt írtuk le, ami nem tudom milyen szinten hazugság 
vagy rágalom, hogy ezt a 300 milliós cikkét azért nem hozzuk le, mert úgy gondoljuk, hogy 
nem bizonyított tények vannak benne. Úgy gondolom, hogyha valaki állít valamit, és mi arra 
azt mondjuk, itt van ni a levél, „Mivel abban nem bizonyított állítások szerepelnek” – a 
Szerkeszt�ség egyöntet� véleménye alapján ezt nem kívánjuk lehozni. Én úgy gondolom, 
hogy ha valaki valamit mond, akkor az a véleményem, hogy ez nem bizonyított, én nem 
nevezem �t hazugnak, persze lehet, hogy én jogilag képzetlen vagyok, - nekem ez a 
véleményem. A másik dolog, - itt egy nagyon fontos kérdésr�l van szó. Hogyha megjelenik 
egy írás, mondjuk a Visegrádi Hírekben, amelyben valakire, valakikre nézve, úgy tetszik sért� 
realitásai vannak, és abból az illet�nek egy rágalmazási pert indít, tisztelettel kérdezem 
Jegyz� Urat, ki megy a Bíróságra? A felel�s szerkeszt�, vagy a testület?  
 
Tóth János: Én már err�l korábban is nyilatkoztam, és általában is azt mondom, hogy 
amennyiben megjelenik egy újságban függetlenül attól, hogy ki írja a cikket tehát jegyzi, azért 
a felel�s szerkeszt� adott esetben a szerkeszt�ség is felel, tehát még egyszer hangsúlyozni 
szeretném, nem Bognár Ferenc cikkére gondoltam, hanem általában arról, hogy bármilyen 
újságban, bármi jelenik meg azért a szerkeszt�ség, adott esetben a felel�s szerkeszt� is felel.  
 
Gróf Péter: Köszönöm szépen, bár a hiteles média törvényt én sem ismerem mélységében, de 
azt tudom, hogy ez valóban így van, köszönöm a Jegyz� Úr szakszer� meger�sítését, mely 
szerint a szerkeszt�ségben csak két probléma van, van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka. Ha 
lehozunk egy cikket, nézzünk szembe azzal, hogy az imént idézett és véleménye szerint is 
rágalmazó kitételnek a következményeit mi viseljük  - itt a szót nem érteni – vagy ha nem 
hozzuk le, akkor íme, ez a remek el�adás van. Érdekes helyzet Hölgyek, Urak, érdemes ezen 
elgondolkozni. A következ�, a határozati javaslatban szerepel, hogy az elmaradt cikk- ami 
nem elmaradt, - kötelez� megjelenése a Visegrádi Hírek következ� számában a szerkeszt�ség 
– itt a szót nem érteni – közleményével. A Testület ez tollba kívánja mondani, vagy mi ezt 
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megírhatjuk? Nagy tisztelettel – ez egy megoldás egyébként – a Testület, nem is tudom hogy 
szokták mondani 4:3 arányban megszavazza, hogy hozzuk le a cikket. Hát hogyha már az van, 
hogy a Testület szavazza meg, hogy mit hozzunk le, vagy mit ne hozzunk le, akkor szerintem 
nincs szükség Szerkeszt�ségre, a Testület eldönti hogy milyen cikk jelenik meg és milyen 
nem, azért,- és akkor egyben szívesen felajánlanánk a cenzúr címet amit nekünk szoktak 
általában adni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ha ebb�l a precedens értékt�l történ� 
határozati javaslattal a Testület megszavazza, hogy kötelez� jelleggel hozzuk le a cikket. De 
ett�l kezdve, bárki beír, összejövünk a Testület el�tt, a Testület szavaz, cikket el tudja 
utasítani, nagyon érdekes gyakorlat, ki lehet próbálni. Akkor, az, hogy mi milyen sért�dés, 
rágalmazó, - én �szintén sajnálom és elnézését kérek, hogyha Képvisel�i munkát 
akadályozom az – hadarás miatt nem érteni a szót – nem emlékszem rá, de ha ezen múlt, 
akkor ezen múlt, a két alkalom amit mondtam, sajnos nem stimmel, „sz�k csoport” írja 
Bognár Ferenc. Hát nem tudom, hogy Herendi Ida is a sz�k csoport tagja, aki tavaly óta tagja 
a Szerkeszt�ségnek és nem feltétlen vagyunk együtt minden oldalban, de hát édes Istenem. Na 
most az egész, visszatérve erre az egész dologra. A második alkalommal amikor nem hoztuk 
le a cikkét a tiszteletre méltó Úriembernek, abban a legjobb tudatban és hiszemben hoztunk le 
egy közleményt, hogy a Képvisel�-testület err�l tárgyalt. A Képvisel�-testület ezt 
megtárgyalta, s azzal zárta, le, mi úgy tudtunk, de ezek szerint nem tudom, hogy ki tudja, 
hogy valóban egy jogászhoz vagy egy szakemberhez kell fordulni, ugyanis véleményem 
szerint ez az ügy,- nem biztos hogy jó volna belemenni – ez jogi, szakmai kérdés els�sorban, 
és itt állítólag arról van szó, amit én azért kétlek, hogy Visegrád és a város érdekér�l van szó, 
talán az lenne a legfontosabb, hogy a halhatatlan bizonyítékokkal és mindennel együtt, egy 
szakember véleményével eldönt�djön, hogy Kiss Károly Képvisel� Úr igen elegánsan 
megfogalmazott, ügyészség, bitófa, akasztófa,- nem tudom mi a megoldás, legyen végre egy 
döntés, hogy van felel�sség, nincs felel�sség. Ez ide jusson el, és mi azt bátorkodtunk leírni 
„információ akadályoztatása” címen, hogy amikor a Testület ezen döntésével eljut oda, hogy 
valami érdemi információt – és akkor az a minimum, s�t, mindent le fogunk hozni. Ezt 
voltunk bátrak leírni és ezen az alapon gondoltuk úgy, hogy a városnak az az érdeke, hogy ez 
az ügy megfelel� jogi, szakmai asszisztencia mellett eljusson valahova, és nem feltétlenül az, 
hogy egy lapszámban két alkalommal leközöljünk olyan cikkeket, amelyek helyenként olyan 
rágalmazó kitételeket tartalmaznak, amiért nincs kedvem Bíróságra járni. Namost, egyébiránt 
hogyha a tisztelt Képvisel�-testület ebbe az utcába bele óhajt menni, ám legyen. Tessék 
megszavazni, hogy mindent hozzunk le, de akkor nagy tisztelettel felhívom a figyelmet, 
Visegrád minden közszerepl�je egy azon elbírálás alá fog esni. Rendben van, írjuk le, hogy 
XY, talán a volt polgármester törvényszegést követett el. A testület jóhiszem�en elherdálta a 
közvagyont, de akkor térjünk mindenkire rá, kinek milyen adóhátraléka van, kinek milyen 
b�ncselekményei voltak, mindent meg lehet majd írni, - itt a következ� pár szót hadarás miatt 
nem érteni – El kellene dönteni, hogy belemegy-e a Testület ebbe az utcába vagy nem. Úgy 
vélem. Ez az egész dolog tisztelt Képvisel�-testület kezd olyan lenni, mint az ismert vicc, 
hogy - hadarás miatt nem érteni – nem, de jó hallani, ugye? Az a helyzet, hogy vannak olyan 
emberek, akik nagyon szeretik azt hallani, hogy részese volt a bizalomnak, visszaélés, a cikk 
befejezése: „csak így tovább, nagy tisztelettel, jót kívánok, mindent bele Abonyi Géza!” Ha 
valaki ezeket akarja hallani, tessék megszavazni, csak el kellene dönteni, hogy mi a cél és mi 
az érdek. Az, hogy az ügy megoldódjon, vagy  a szerkeszt�ségre rábizonyítjuk, hogy 
akadályozza a szabad információ áramlását. Ilyen egyszer� a történtet tisztelt Képvisel�k.  
 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen. Megtaláltad Ferenc?  
 
Bognár Ferenc: Megtaláltam. Megmondom, hogy ez játék a szavakkal, ez nem így volt… 
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Mikesy Tamás: Idézd légy szíves, mert az volt…  
 
- Itt egyszerre beszélés miatt nem érteni –  
 
Bognár Ferenc: Kicsit félresiklik a súlypont, mert nem az a lényege, nem sértettségb�l 
jöttem ide egyáltalán. Nem a sértettség vezetett, nem azért vagyok itt. Azért vagyok itt, mert 
gondolom egy hajóban evez a többség és a többségnek azaz érdeke, hogy a hatalom, az a 
hatalom harc lett a tudás, az információ … ahogy ez a Szerkeszt� Bizottság az apró kis 
megjegyzésekkel, és Barabás Gábortól és Abonyi Gézától kezdve meg akik annakidején 
támogatták, megkértem négy Képvisel�nek az aláírását. Azt a levelet leközöltétek, hogy 
lejárassátok a négy Képvisel�t, a Barabás Gáborra utána egy gúnyos izét tettetek, amikor a 
strand népszavazáson  
 
Mikesy Tamás: A kett� nem ugyanakkor volt 
 
Bognár Ferenc: A strand népszavazás el�tt a sváb bálról valamit mondott másoknak is, 
azokat az embereket akik valamilyen ellenvéleményen voltak azokat sajnos olyan 
személyesked� megjegyzésekkel láttatok el, ami nem egyezik a Szerkeszt�ségi… 
 
 - Hangos egyszerre beszélés miatt nem érteni a szavakat –  
 
Mikesy Tamás: …. Ne haragudj 2011-r�l beszélünk és nem Ádámról meg Éváról! Abonyi 
Géza képvisel�ként beadta azt az indítványt, hogy engem bocsássanak el, …  
 
- Hangos egyszerre beszélés miatt nem érteni a szavakat –  
 
Bognár Ferenc: Szeretném folytatni.  
 
Abonyi Géza: Képvisel� Úr! Legyen szíves! 
 
Bognár Ferenc: Igazság szerint Ádámról és Éváról beszélünk, mert 2000-ben indultak el, 
azok a nagy volumen� dolgok, amikor elvesztette a város a strandját, a vízét.  
 
Mikesy Tamás: Szerezzük vissza! Hajrá! 
 
Bognár Ferenc: Hadd fejezzem be, bocsánat, engedje meg a Képvisel�-testület 
 
Abonyi Géza: Egy kis szünetet elrendelek, amíg megnyugszik, de ezt így ne folytassuk 
tovább, jó?  
 
Mikesy Tamás:  Jó, majd mindig jelentkezem el�tte…  
 
Bálint Zsolt: Hagyjad már… 
 
Bognár Ferenc: Természetes dolog, hogy azon lángoltak fel a témák, az indulatok, a 
mondanivalók, akkoriban írtam több levelet, tájékoztatót, akkoriban is már beindult az Önök 
rágalmazó kampánya, csak azért mondom, hogy azt írta, hogy sajnálja ezt az egy órát az én 
általam keltett hullámok, annyira nem érdeklik, hogy sajnálja azt egy órát amit a gép el�tt kell 
ülnie.  
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Mikesy Tamás: Ezt én leírtam?  
 
Bognár Ferenc: Igen. 
 
Mikesy Tamás: Nem hiszem el! 
 
Abonyi Géza: Uraim! Ezt a részét fejezzük be, jó? Még két Képvisel� hozzászól… 
 
Bognár Ferenc: Én azt szeretném kihangsúlyozni ebb�l, hogy akinek valamikor is az utolsó 
10 évben ellenvéleménye volt, vagy bárféle meglátása volt, - ha jól emlékszem pont Téged is 
cikiztek annak idején, - odatettek megjegyzést a cikkeim alá, hogy elnézést kérnek a spongya 
megfogalmazásokért, kijavította az én cikkemet, amiben idézem Hadházy Sándort, és abba a 
szóba köt bele, amibe a Hadházy Sándort idézem.  
 
- Hangos egyszerre beszélés miatt nem érteni a szavakat –  
 
Abonyi Géza: Jó. Öt perc szünet következik.  
 
Abonyi Géza: A következ� javaslatom van, kérem, hogy vegyétek ügyrendi javaslatnak, és 
kérem, hogy szíveskedjetek támogatni. Mindenki, aki meg akar szólalni, most asztal körül, 
kap három percet. Három perc alatt elmondhatja, ami a szívét nyomja, és utána befejezzük ezt 
a napirendet. Rendben lenne ez így? Aki óhajtja kezdeni, az jelentkezzen. 
 
Bálint Zsolt: Én. 
 
Abonyi Géza: Tessék Zsolt.  
 
Bálint Zsolt: Nekem csak egy kérdésem volna Péterhez. Péter, nem tudom láttad-e volt ott 
egy második határozati javaslat. 
 
Gróf Péter: Igen.  
 
Bálint Zsolt: Arról szeretnék megkérdezni a véleményedet, mert nekem ez nagyon furán 
hangzik, én attól félek, hogy ez egy ilyen… arról fogunk dönteni, hogy beleszólhassunk-e a 
Visegrádi Hírekbe, Neked err�l mi a véleményed, nekem csak ez a kérdésem?  
 
Gróf Péter: Válaszolhatok?  
 
Abonyi Géza: Természetesen.  
 
Gróf Péter: Én is érdekl�déssel olvastam ezt a határozati javaslatot, azt viszont nem tudom, 
hogy mir�l van szó, én �szintén remélem, hogy a demokrácia nyilvánossága a mindenfajta 
jogok és a sajtójogok tekintetében fognak ezek a lépések megtörténni. És az el�rejutás 
érdekében, mert gondolom talán az érintetteket is bevonják, de hát ezt nem tudhatom. Nem 
tudom értelmezni ezt a kérdést egyenl�re kíváncsian várom, hogy …  
 
Bálint Zsolt: Akkor a Polgármester Úrnak tenném fel, mert akkor ezt valószín�leg � írta, 
hogy ez mit jelent? Hogy akkor most a Testület fogja eldönteni, hogy ki legyen a tagja ennek 
a Visegrádi Híreknek és akkor az fog megjelenni ami kell, vagy hogy gondolja ezt a hasonló 
problémák elkerülése érdekében?  
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Abonyi Géza: Nem hiszem, hogy a Képvisel�-testület bármilyen jogát az Önkormányzat 
kétségbe vonná, ami a média törvénnyel kapcsolatban van. Tehát ami ugye a Felel�s 
Szerkeszt� Úr szájából is elhangzottak feltételezések nem rossz indulatúlag veszem �ket, csak 
mondanám, hogy nem ez a helyzet. Azt viszont igen, hogy a Szerkeszt� Bizottsággal le fogok 
ülni, hogyha ez a határozat elfogadásra kerül, és megbeszéljük azt, hogy hogyan tovább, 
legyen-e valamilyen más rendszere a megjelentetésnek, legyenek esetleg még további tagok is 
a Testületben, mármint a Szerkeszt� Bizottságban, és a többi és a többi, tehát hogy látják �k a 
helyzetet és hogy látjuk mi. Ebb�l én remélem valami kikerekedik. Ez a Szerkeszt� Bizottság 
hány éve m�ködik, hadd kérdezzem meg?  
 
Mikesy Tamás: 19. 
 
Abonyi Géza: 19 éve… 20 éves a Szerkeszt� Bizottság, hát én úgy gondolom, hogy egy 
beszélgetést megér, hogy hogy – lehet, hogy a 20. vagy 21. évben már nem pont ugyanúgy 
kellene m�ködnie mint mondjuk ezel�tt.  
 
Bálint Zsolt: Jó, csak én attól félek, hogy az Önkormányzatnak kellene delegálni, vagy nem 
tudom, hogy ez hogy volt megfogalmazva 
 
- egyszerre beszélés miatt nem érteni –  
 
Abonyi Géza: … tehát ez is javaslat volt, én úgy gondolom, hogy leülünk a Szerkeszt� 
Bizottság tagjaival és ezt meg fogjuk tárgyalni.  
 
Bálint Zsolt: Jó, köszönöm szépen.  
 
Abonyi Géza: Erre kérek, egy határozati javaslattal felhatalmazást, jó?  
Második jelentkez�! 
 
Bognár Ferenc: Igen, Én tulajdonképpen – meg egyszer mondom  - nem a sértettség hozott 
ide, hanem szerettem volna felhívni a Képvisel�-testület figyelmét arra, annak a fényében, 
hogy átadtam múltkor a bizonyítékokat, látják, hogy itt – köhögés miatt a szót nem érteni – 
nagyságrend� az a kár ami a várost érte. Tulajdonképpen úgy érzem, és úgy érzem és ezt ki  is 
kell mondanom, hogy ebben a kárban a  Szerkeszt�ség Bizottság nagyon nagy részben ludas, 
hiszen ahogy beindította annak idején is a lejárató kampányomat, és nem jelentette meg 
azokat a tájékoztató cikkeimet, hát sajnos a többi képvisel� nem hitt nekem, mert állandóan 
bajkever�ként emlegettek, vihar a biliben, ugye, - tehát utalásokkal éltek velem, felém, és a 
hitelemet, ugye azt a láthatatlan er�t amit valamilyen szinten adott volna  legalább figyelmet a 
mondandónak elvették. Ha abban az id�ben a testületb�l is tagok vagy bárki a városból 
jobban figyel a mondandómra, akkor vissza lehet keresni, hogy látszik, hogy most azért biztos 
, hogy milliárdokkal több lenne az Önkormányzatnál. Tehát ilyen súlyt látok ezek mögött a  
Szerkeszt�ségi törekvések mögött, hogy úgy tudják befolyásolni a közvéleményt – de hát ezt 
tudjuk, hát a Fidesz is ugye egyb�l a Hír Tv megszerzésére törekedett. Tehát ez egy hatalmi 
pozíció az újság és a harc ha még ezt próbálja a Szerkeszt� Bizottság elbagatelizálni is, ezért 
ez nem így van. A sajtó, a hírközlés hatalom. Hogy ezt a hatalmat egyoldalúan a b�nök 
eltusolására használják burkoltan, hát sajnálom, de nem biztos hogy a Képvisel�-testületnek 
ezt támogatni kell, én azt gondolom megöregedtek 20 éve tisztelettel, dics�séggel, adják át a 
fiataloknak a terepet. Van itt sok tehetséges fiatal, én azt gondolom hogy lennének itt fiatalok 
akik felvállalnák biztos, és lehet hogy ez pártpolitikától teljesen függetlennek kéne lennie.  
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Abonyi Géza: Köszönöm szépen Ferenc. Tessék.  
 
Gróf Péter: Bocsánat nagyon örülök annak, hogy ismét a Szerkeszt�ség, lassan mi adtunk el 
a strandot, lassan tagja vagyok a b�nszövetkezetnek, ezt igazán örömteli hallani, a 
leghatározottabban visszautasítom és kikérem magamnak. Jegyz�könyvileg, szó szerint ahogy 
tetszik, hogy a Szerkeszt�séget megvádolta  
 
Mezei Anna: Mi is.  
 
Gróf Péter: Köszönöm szépen. Bognár Ferenc Úr hogy ennek részesei lennénk, azon kívül 
sajnos kénytelen vagyok kijelenteni, hogy Bognár Ferenc Úr valószín� – nem akarok 
visszamenni – nagyon rosszul végezte a képvisel�i munkáját ha mi állítólagos rágalmakat 
gyártunk az � pozícióját megingatta. Köszönöm szépen.  
 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen, tessék Mikesy Képvisel� Úr! 
 
Mikesy Tamás: Akkor én négy pontban szeretnék ehhez hozzászólni három percben. 
Egyrészt Bognár Ferenc írja azt, hogy sért�ek, etikátlanok, hazugok vagyunk, amennyiben így 
érzi és ez helytálló kérem jelentsen fel minket én állok a per elé, amúgy én kérem �t hogy a 
Hadházy Sándort mint ahogy számtalanszor említette, jelentse fel és ebben az ügyben és 
menjen a Bíróságra. Amúgy harmadikként azt mondom, hogy én meg fogom szavazni minden  
esetben a Castrum Bíróság elé menetelét és azt is meg fogom azt is szavazni, hogy Te vidd a  
bizonyítékokat és támogatni foglak ebben az ügyben, nagyon köszönöm, hogyha Te ezt a 
város és az Önkormányzat érdekében ezt megteszed, viszont a negyedik kérdés pedig az, hogy 
mi a véleményed az újságról az egy dolog, az engedtessék meg, hogy ne menjek bele ebbe a 
kis csapdába, hogy ezt az írói munkásságod részének tekintem, viszont azt elmondom, hogy 
ezt a szó szerinti jegyz�könyvet illetve a hozzánk intézett levelet meg fogom mutatni egy 
ügyvédnek, és amennyiben viszont ez rám nézve sért� és alaptalan, Én viszont valóban föl 
foglak jelenteni Ferikém. És nem csak kikérem magamnak, mert eléggé tele van a hócip�m 
azzal, hogy engem b�nök takargatásával, hazugsággal és egyebekkel vádolsz nyilvánosan.  
 
Bognár Ferenc: Állok elébe Tamás, én.., 
 
Mikesy Tamás: El fogok menni egy jogászhoz aki alapján adja ennek én Hadházy Sándorral 
ellentétbe meg is fogom tenni. Köszönöm szépen.  
 
Abonyi Géza: Köszönöm szépen, tessék.  
 
Kiss Károly: Tehát lehet, hogy t�lünk függetlenül ez a dolog egyszer csak politikailag olyan 
érdekké válik, legalábbis van már olyan el�készítettsége ennek a Castrum dolognak, tudjuk 
nagyon jól, hogy esetleg fel akarják használni rajtunk kívül álló okok miatt. Én mégis azt 
mondom továbbra is, hogy nekünk az a feladatunk lenne, semmi más ami ezzel kapcsolatos, 
hogy igen, az egész anyagot adjuk oda ezeknek a szakembereknek, az Ügyészségnek, és az 
Ügyészség mondja el, hogy ez hülyeség vagy nem hülyeség, vagy tegye félre. Kett�, ami a 
határozati javaslatot illeti, hát nyilván, hogy a Jegyz� Úr elmondása alapján az els� napirendi 
pont, vagy a javaslatot azt nyilván nem lehet megszavazni, hiszen nem kötelezhet� – itt a 
szavak nem érthet�ek tisztán - … véleményem szerint arról tudunk szavazni mindannyian.  
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Abonyi Géza: Köszönöm szépen, van-e még aki szólni akar? Itt kemény szabályok vannak 
amiket be kell tartani, innent�l kezdve az els� napirendi pontról nem szavazunk most, ezt 
visszavonom, illetve a testületi határozatról, a második határozati javaslatról kérem a 
Képvisel�ket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem most jelezze kézfeltartással. 
Három  igen. Ellene? Kett� ellene. Megállapítom, hogy három igen, kett� ellen szavazattal ez 
elfogadásra került.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
242/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
A képvisel�testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  a Visegrádi  Hírek  
megjelentetésével kapcsolatosan  - a közel jöv�ben – dolgozzon ki átfogó javaslatot, a 
hasonló problémák elkerülésére és ezt napirendként terjessze a testület elé. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Bognár Ferenc: Képvisel�ként kötelességetek is a visszaéléseknek a …  
 
Abonyi Géza: Köszönöm a megjelentést, köszönöm mindenkinek hogy eljött! 
 
13. npr: Háziorvosi szerz�dés felülvizsgálata 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Bálint Zsolt: Úgy gondolja, hogy Balázs Mária képvisel� ebben az ügyben nem szavazhat 
érintettség miatt. 
 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy � ebben a kérdésben személyeskedést vél felfedezni már 
régóta Bálint Zsolt képvisel�t�l, azért mert a feleségével perben áll. Ezért � is úgy gondolja, 
hogy Bálint Zsoltnak sem lehetne szavazni ebben a kérdésben érintettség okán. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy érintettség kapcsán az Ötv. kimondja, hogy a Képvisel�-testület 
szavazással dönt. Azt nehéz megállapítani, hogy Bálint Zsolt érintett-e az ügyben vagy sem, 
amennyiben � ezt nem jelenti be, mert nem érzi, hogy érintett lenne, az az � szuverén döntése, 
de kétségtelen, hogy ezt bárki megkifogásolhatja a kés�bbiek folyamán.  
 
Abonyi Géza: Kérte a testületet, hogy szavazzon arról, hogy Balázs Mária szavazhat-e a 
szerz�déssel kapcsolatos döntés során. 
 
Tóth János: A szavazást arról kell tartani, hogy a képvisel� testület az érintettség kapcsán 
engedélyezi vagy nem engedélyezi az érintett személy szavazását a határozat meghozatalakor. 
 
Abonyi Géza: Kérte, ki úgy dönt, hogy engedélyezi, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

243/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete dr Balázs Mária képvisel� számára a 
szavazást nem engedélyezi a háziorvosi szerz�dés kapcsán. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: A szerz�dés tervezetet dr Kiss György ügyvéd úr készítette.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy tudomása szerint nem lehet ügyvezet� 5 évig az, akinek joger�s 
bírósági tartozása van, illetve felszámolás alatt van. Igaz ez? 
 
Tóth János: Ezt a cégbíróság jogosult eldönteni. 
 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy � ennek utána járt, hogy a munkáját el tudja látni és ez 
csak akkor lép életbe, ha a felszámolás megtörtént. Amíg a bíróság nem mondja ki a 
felszámolást, addig lehet más céget alapítani. 
 
Bálint Zsolt: Kérte a jegyz�t, hogy ennek nézzen utána, hogy nehogy a megkötend� 
szerz�dés emiatt semmis legyen. 
 
Mikesy Tamás: A rezsi költségek között a gáz nincs felsorolva, ez legyen teljes kör�. 
Szeretné, ha a szerz�dében szerepelne az, hogy reggel 7-t�l délután 5-ig a doktorn� felel 
Visegrád egészségügyi ellátottságáért. Tehát nem csak a rendelési id�ben.  
 
dr Balázs Mária: Ez utóbbi akkor is élne, ha nem lenne írásban, de ezt természetesen bele 
lehet venni. 
 
Mikesy Tamás: Az rendben van, hogy a doktorn� nem fizet bérleti díjat a rendel� 
használatáért, viszont amennyiben magánrendelést is folytat a rendel�ben, akkor azért 
fizessen. 
 
dr Balázs Mária: Ez abszolút jogos, ezzel egyetértett. 
 
Mikesy Tamás: Megfontolásra javasolja, hogy az asszisztens kerüljön az önkormányzat 
alkalmazásába, mint közalkalmazott, mert ezzel a doktorn� is jól járna, meg az alkalmazott is. 
 
dr Balázs Mária: Ezt a javaslatot nem tudja elfogadni.  
Elmondta, hogy � írt egy levelet, melyben leírja, hogy véleménye szerint a régi szerz�dése él.  
A praxis jog nem átruházható és az magának a személynek, az orvosnak szól. Véleménye 
szerint Bálint Zsolt képvisel� úr is érintett az ügyben. Az új szerz�désben az van, hogy 
indoklás nélkül felmondható, ez a korábbi szerz�désben nem így volt. Elmondta, hogy 
véleménye szerint a régi szerz�dése él, ahhoz tartja magát és nem kíván új szerz�dést aláírni.  
 
Tóth János: Véleménye szerint ebben mindenképpen döntenie kell a testületnek és új 
szerz�dést kell aláírni. A szerz�dés felmondásával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye 
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szerint nincs olyan különbség, melyet a doktorn� vél felfedezni e vonatkozásban, hiszen a 
korábbiban is az volt, hogy írásban mondhat fel mindkét fél. Ebben sincs benne az, hogy 
indokolnia kell, csak az, hogy írásban és a felmondási id� 6 hónap. 
 
dr Balázs Mária: Véleménye szerint, amikor megváltozik egy név akkor a TB elfogad egy 
hozzájárulást az önkormányzattól. A mostani szerz�désben a felmondás azt jelenti, hogy az 
önkormányzat egyszer�en felmondhat az orvosnak, indoklás nélkül és neki még csak 
jogorvoslati lehet�sége sincs, viszont a korábbi szerz�dés legalább ezt biztosította, tehát 
véleménye szerint ez különbség a két szerz�dés között. 
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy kérjék meg írásban Kiss György ügyvéd úrtól, hogy miért tartja 
az el�bbi szerz�dést semmisnek és ezt jegyz� úr is nézze majd át, ezt követ�en lehetne újra 
tárgyalni az új szerz�désr�l. 
 
Tóth János: Javasolta, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kérjenek be inkább 
egy állásfoglalást, hogy jogfolytonosnak tartják-e a korábbi szerz�dést, vagy álláspontjuk 
szerint kell az új szerz�dés. 
 
Bálint Zsolt: Dr Kiss György egy neki címzett levelében utal arra, hogy � már 2011. 
januárjában kifejtette azon álláspontját, mely szerint a korábbi szerz�dés nem él. Nem érti, 
hogy a korábbi névváltoztatások kapcsán miért kellett akkor új szerz�dést kötni mindig, miért 
voltak ezek? 
 
dr Balázs Mária: A korábbi névváltoztatások különböz� okokból történtek, volt, mikor az 
egyik cég csinálta a háziorvoslást, a másik az üzemorvoslást, a válása miatt a férje kivált az 
egyik cégb�l, illetve az Áfa kör miatt is volt változtatás.  Valamint a Valumed azért jött létre, 
hogy Bálint Zsolt képvisel� úr feleségének ne kelljen kifizetni az 5 millió forintot, azért, hogy 
fel tudja nevelni a gyermekeit és tudja a munkáját tovább végezni.  
 
Bálint Zsolt: Nem ez a probléma, de egyébként az nem 5 millió, hanem 2 millió forint. 
Álláspontja szerint most is új szerz�dést kell kötni a Valumeddel.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy fogadják el határozati javaslatként most azt, hogy az 
önkormányzat megkeresi az OEP-et egy állásfoglalás kéréssel, valamint egy független 
jogászt, illetve kikéri dr Kiss György jogtanácsos véleményét a háziorvosi szerz�dés 
érvényessége tekintetében. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
244/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a jegyz�t, hogy a háziorvosi 
szerz�dés érvényessége tekintetében kérjen állásfoglalást az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól, továbbá felkéri a polgármestert, hogy kérje ki egy 
független jogász véleményét ugyanezen ügyben, valamint kérje fel dr Kiss György 
jogtanácsost, hogy a korábban – e témában kifejtett – véleményét írásban is küldje meg 
a Képvisel�-testület számára. 
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Határid�: következ� testületi ülés 

Felel�s: OEP állásfoglalás kikérése: jegyz� 
jogi szakvélemény kérése: polgármester 

 
14. tsp: Önkormányzati Bizottságok összetételének módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Tóth János: Szükséges az elmúlt egy évben bekövetkezett változások miatt a bizottságok 
m�ködésének törvényes biztosítása. Szükséges a Kulturális, illetve a Városgazdálkodási 
Bizottság összetételének módosítása.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a Városgazdálkodási Bizottság tekintetében nem lesz ma 
el�relépés, mivel a jelenlév�k vagy benne vannak, vagy nem lehetnek benne, � pedig személy 
szerint nem kíván ebben a bizottságban részt venni. Bálint Zsolt pedig lemondott. Véleménye 
szerint itt az egyetlen ember, aki szóba jöhet, Bártfai István, de mivel � most nincs jelen, ezért 
javasolja ennek a döntésnek az elhalasztását a következ� ülésre. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottságba javasolja Bálint Zsolt képvisel� urat, amennyiben 
vállalja. 
 
Bálint Zsolt: Vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja Bálint Zsolt tagságát a Kulturális, Oktatási, Sport- és 
Ügyrendi Bizottságba, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
245/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Bálint Zsoltot a Kulturális, Oktatási, 
Sport és Ügyrendi Bizottság tagjává választja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
15. tsp: Bursa Hungarica 2012 ösztöndíjpályázat kiírása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Mivel sem kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testület 6 igenszavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
246/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata ezennel kinyilvánítja részvételi szándékát a „Bursa 
Hungarica 2012” tanulmányi ösztöndíj pályázatban. Az el�terjesztésben foglalt 
feltételeket elfogadva felhatalmazza a polgármestert a részvételi nyilatkozat aláírására. 
 

Határid�: 2011. október 14. 
Felel�s: jegyz� 

 
 
 
16. tsp: Danubia Tv-vel kötend� együttm�ködési megállapodás 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Balázs Csilla Danubia TV 
 
Abonyi Géza: A kiküldött szerz�dés tervezetben annyi változás lenne, hogy a határid� 
október 15. lenne, az összeg szerint itt 700 ezer forint szerepel, de tudni kell, hogy tartozik az 
önkormányzat 248 ezer forinttal. De véleménye szerint ezt az összeget is ki kell fizetni.  
 
Mikesy Tamás: A testületi ülések közvetítése nincs benne a szerz�désben. Ezek szerint ezt 
nem kívánja tovább közvetíteni? 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint ezután ezt grátiszban teszi majd. 
 
Balázs Csilla: Elmondta, hogy a korábbi szerz�désben sem volt ez benne. Arra nem 
vállalhatnak kötelezettséget, hogy konkrétan testületi ülést közvetítsenek, de m�sorszámokra 
igen, illetve m�sor id�re.  
 
Mikesy Tamás: Kevésnek tartja a szerz�désben biztosított heti 9 perc m�sorid�t. Mi arra a 
garancia, hogy a testületi ülések ezután is le fognak menni a tévében? 
 
Balázs Csilla: Erre nincs garancia. 
 
Abonyi Géza: Ez a szerz�dés erre az évre szól, jöv�re úgy is újat kell kötni. 
 
Balázs Csilla: Elmondta, hogy ezt az összeget azért fogadták el idén, mert tudomásul vették a 
város nehéz anyagi helyzetét, de jöv�re ez biztosan nem lesz elég, mert így is nagyon 
kockázatosan m�ködik a Tv. Hogy mégis m�ködni tudnak, az azért van, mert sikerült állami 
támogatást szerezni, illetve sok önkéntes munkát sikerült szervezni.  
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosított határid�vel a 
szerz�dést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
247/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Danubia Tv-vel kötend� együttm�ködési megállapodás aláírására és a támogatás 
(700.000,- Ft 2011. évre) átutalására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
 
 
17. npr: E�ry Csaba és Lelkes László vételi ajánlata a Visegrád 1306 és 1307 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozóan 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Elmondta, nem szeretné, ha nyilvánosság el�tt az árak elhangzanának, arra 
kéri a testület tagjait, hogy mondjanak véleményt a kérelemr�l, tudják-e támogatni vagy sem? 
 
Mikesy Tamás: Véleményr szerint be kellene kérni még két ingatlanbecslést vagy egy 
igazságügyi ingatlanbecsl�t�l kérjenek egyet, mert az bárhol megállja a helyét, hiszen itt 
nagyon nagy összegr�l van szó. A fejlesztéssel nincs problémája, illetve a vev�k 
elképzeléseivel sem. Kéri, hogy amennyiben adás-vételre kerül a sor, akkor kössék ki, hogy 
idegenforgalmi fejlesztésre használható fel. 
 
Bálint Zsolt: Tudja támogatni, de a közm�vek nincsenek kiépítve, illetve a megközelítést 
meg kell oldani egy híddal. A telken jelzálog van egyébként, ezt meg kell még gondolni, hogy 
azzal mi lesz. 
 
Abonyi Géza: A jelzálogra vonatkozóan van másik ingatlan, amire át lehet tenni. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint egy sima értékbecslés is elég lenne, mert az igazságügyi 
sokkal többe kerül. A használati kikötésre véleménye szerint nincs joga az önkormányzatnak, 
amennyiben eladja a telket.  
 
Zeller Tibor: Jó lenne csökkenteni ezzel az összeggel az adósságállományt. Véleménye 
szerint a telek pedig ma annyit ér, amennyit adnak érte.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy szavazzon arról a testület, hogy megkérik az igazságügyi 
szakért�i értékbecslést. Kérte, aki ezzel egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
248/2011. (10.05.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Visegrád 1306 és 1307 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában igazságügyi ingatlanforgalmi 
értékbecslést rendeljen meg és azt terjessze a képvisel�-testület elé. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
18. tsp: Egyebek 
 
Tóth János: Szóbeli választ adott Mikesy Tamás képvisel� által feltett kérdésekre.  
 
Abonyi Géza: Szóbeli választ adott Mikesy Tamás képvisel� által feltett kérdésekre.  
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a kisebbségi önkormányzat is nyújtson be egy költségvetést a 
városnapok rendezvény általuk szervezett részér�l. 
 
Tájékoztatás hangzott el – képvisel�i kérdésekre -  a Rákóczi utcai vízelvezetés témában.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést 23 óra 30 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   32/2011. 
Határozatok száma:  249-270/2011. (10.27.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. október 27-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetér�l 
2. Az Áprily Lajos Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

létrehozásával járó többletkiadások 
3. Iskolabusz üzleti szabályzata  
4. Schüszterl Károly kérelme korengedményes nyugdíjba vonulására  
5. Lelkes László és E�ry Csaba vételi ajánlata a Visegrád 1307 és 1306 hrsz-ú 

ingatlanokra 
6. Szabályozási terv módosítása  
7. Tömbfeltáró út létesítése  
8. Egyed Sándor ingatlan vételi szándéka a Visegrád 1219/12 hrsz-ú ingatlanra  
9. Meszárek György vételi szándéka a Visegrád 724 hrsz-ú ingatlanra 
10. Harsányi Tibor és neje vételi szándéka a Visegrád 550 hrsz-ú terület egy részére 
11. Visegrád 91-93 sz. alatti épületre (volt m�emlékvéd-i felügyel�ség) vonatkozó 

vagyonkezel�i jog igénybenyújtása  
12. Városközpont ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezési 

terv tulajdonosi hozzájárulás kérelem  
13. Városfejlesztési Bizottság összetételének módosítása  
14. Közmeghallgatás el�készítése 
15. T�zoltó�rs Társulás felügyel� tag választása  
16. Árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment szervezet és FIDIC mérnök 

feladatokat ellátó szervezet felkérése ajánlattevésre 
17. Háziorvos eszközpályázat vonatkozásában kezességvállalás 
18. Máthé Gábor vételi szándéka a Visegrád, Szentgyörgypuszta 1640/6 hrsz-ú 

ingatlanra 
19. Bels� ellen�rzési terv elfogadása  
20. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. október 27-én, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 

   Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyz� 

 
Jegyz�könyvvezet�: 
 
   Gábris Gabriella 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bálint Zsolt 
 
Meghívott: 
    

Zeller Márton NKÖ elnöke 
Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 

   Schüszterl Károly 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a lejárt határidej� határozatok 
beszámolóját, valamint tájékoztatta a testületet a két ülés között történt eseményekr�l.  
 
Mikesy Tamás: Kérte, hogy a hivatal ne terjesszen el� az ülések el�tti napon 
pótnapirendeket, mert nincs elég id� a megfelel� felkészüléshez. Az ülések el�terjesztésére is 
kevésnek tartja azt az id�t, ami a felkészülésre rendelkezésre áll, hiszen sokszor 200 oldalas 
anyagot kell átolvasnia a képvisel�knek, ezért szeretné kérni, hogy amennyiben az anyagok 
már korábban készen vannak, akkor ne az utolsó pillanatban, pénteken kerüljenek kiküldésre. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy a Képvisel�-testületi ülések gyakorisága miatt, ami id�nként 2 
hetente kerül megtartásra, igen sok munka hárul az apparátusra és jelen pillanatban  nincsen 
egy olyan ember sem, akinek kizárólag a testületi ülések el�készítése lenne a feladata. Úgy 
gondolja, hogy amennyiben ezt a testület igényli, akkor szükség lenne még egy olyan 
emberre, akinek csak ez volna a feladta. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ezért kellene 8 órában foglalkoztatni a jegyz�t, hogy ezek 
a feladatok rendesen ellátottak legyenek. A jegyz�i pályáztatással � egyébként sem értett 
egyet így ebben a formában. 
 
Abonyi Géza: Figyelembe kell venni azt is, hogy a jegyz� nem azért van, hogy körmölje a 
különböz� anyagokat, hanem a testületi munkán kívül a hatósági feladatokat is koordinálja. 
 
Kiss Károly: A jegyz� választás a Kormányhivatal ajánlása alapján, a törvényeknek 
megfelel�en történt. 
 
Abonyi Géza: A napirenddel kapcsolatban a következ� módosító javaslatokat tette:  
az els� napirendet visszavonta 
Az ingatlan vételi napirendi pontok vonatkozásában javasolta megfontolni a zárt ülés tartását, 
mivel ezek esetleg üzleti érdekeket sérthetnek, illetve személyeket érintenek.  
 
Bártfai István: Nem támogatja zárt ülés tartását, esetleg csak a 4. napirend vonatkozásában. 
 
Mikesy Tamás: � sem támogatja a zárt ülést, kivéve a 4. napirendi pontot. 
 
Abonyi Géza: Ennek tükrében a zárt ülésre vonatkozó javaslatát visszavonta, kérte a 
képvisel�ket, hogy az ingatlan eladások kapcsán, amennyiben lehet forint érték ne hangozzon 
el a tárgyalás során. 
Pótnapirendek a következ�k: Árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment kiválasztása, 
Háziorvosi eszközpályázat kezesség vállalás, Máthé Gábor ingatlan vásárlás kérelme, Bels� 
ellen�rzési terv elfogadása, Egyebek 
 
Ladányiné Fótos Tünde: Kérte, hogy a pénzügyi vonatkozású napirendeket, melyhez az � 
jelenléte is szükséges vegyék el�re a napirendek sorába. 
 
Abonyi Géza: A kérésnek helyt adva, kérte a Képvisel�-testületet, hogy, aki az elhangzott 
módosításokkal a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
249/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét a módosításokkal 
együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. npr: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetér�l 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
 

Ladányiné Fótos Tünde: Tájékoztatta a Képvisel�-testületet a mai napon aktuális pénzügyi 
helyzetr�l az alábbiak szerint: szállítói tartozások 19.831.531 Ft-ot tesznek ki, ebb�l lejárt 
esedékesség� 9. 279.000 Forint. ezzel szemben a követelések 23.384.278 forintit tesznek ki, 
ebb�l a lejárt esedékesség� 17.284.213 forint. A bankszámla egyenleg a mai napon -
36.064.525 forint.  
 

2. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
létrehozásával járó többletkiadások 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott:  Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
  Bozóki Mariann iskolaigazgató 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta. A szakmai része 
rendben van és pontosítani szükséges, hogy itt nem többletkiadásokról van szó, mert ebben 
arról van szó, amit a Képvisel�-testület augusztusban elfogadott. Tehát ez pénzügyi technikai 
dolog, hogy most ezt meg kell csak el�legezni, aztán majd a normatíva visszajön 2012-ben. A 
levélben szerepl� jubileumi jutalom szintén technikai átvezetés kérdése, tehát a bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Károly: Van-e valami garancia arra, hogy ez lehívható lesz a normatívából? 
 
Bozóki Mariann: Erre az évre normatíva bevételt nem tervezett az iskola, mivel ez csak jöv� 
januártól lesz igényelhet�, de ehhez viszont már szeptembert�l létre kellett hozni a pedagógiai 
szakszolgálatot. A jöv� évt�l pedig remélhet�leg a normatíva hozza a fedezetet.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb kérdés nem volt, kérte, aki az el�terjesztésben szerepl� els� 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
250/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2011. évi költségvetésben 
szerepl� tartalék el�irányzat terhére az Iskola szakfeladaton a közalkalmazottak 
alapilletménye kiadási el�irányzatát 616.770 Ft-tal, a jubileumi jutalom kiadási 
el�irányzatát 522.465 Ft-tal, a járulék kiadási el�irányzatát 282.135 Ft-tal megemeli. 
 

Felel�s: Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
Határid�: 2011. dec. 31. 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a második javaslatot is elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
251/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2011. évi költségvetésben 
szerepl� Óvoda szakfeladaton tervezett logopédus bérel�irányzatának 4/12-ed részét, 
1.334.959 Ft-ot átvezeti az Iskola szakfeladat megfelel� személyi kiadási el�irányzatára. 
 

Felel�s: Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
Határid�: 2011. dec. 31. 

 
3. npr: Iskolabusz üzleti szabályzata 
El�terjeszt�: Kiss Károly alpolgármester (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja, az ott elhangzott 
változásokkal. Egy kérdés marad nyitva, az Áfa tekintetében. Javasolja, hogy a gázolaj árát ne 
a napi árfolyamon, hanem az APEH által közzétett normatív áron számolják. Elmondta, hogy 
köztudottan nem támogatta a busz kereskedelmi forgalomban történ� használatát, de ezeket a 
számokat látva, úgy gondolja, hogy meg lehet próbálni, aztán majd egy év múltán le kell 
vonni a konzekvenciát. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság támogatta a szabályzat elfogadását.  
 
Kiss Károly: Ismertette a módosításokat, melyeket a bizottság javasolt. Az APEH általi 
üzemanyag tarifával egyetért. Dilemma volt, hogy az iskolásoknak a 140 Ft-ra az Áfa még 
pluszban értend�-e? Mivel a pedagógiai programban szerepel az úszás,  a színházlátogatás, 
illetve az osztálykirándulás, ezért ez a törvény szerint ingyenes lenne a gyerekeknek, ezért 
javasolja, hogy a kössön egy külön megállapodást az önkormányzat és a szül�i 
munkaközösség. Ebben azt rögzíthetnék, hogy együttm�ködnek a pedagógiai programban 
szerepl� programok megvalósításában, oly módon, hogy az önkormányzat biztosítja ennek 
technikai feltételeit,  a szül�i munkaközösség pedig vállaljon anyagi hozzájárulást. Így nem 
szükséges az Áfát rászámolni a 140 Ft-ra. 
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Mikesy Tamás: Javasolta, hogy, ami a pedagógiai programban szerepel, azt az I. 
kategóriaként kezeljék, ami viszont azon felüli, azt a III.-ban. 
 
Bozóki Mariann: Elmondta, hogy a pedagógiai programban sok minden szerepel, de most 
nem tudja megmondani pontosan, hogy ez mennyi ilyen jelleg� kirándulást tartalmaz. 
 
Kiss Károly: Fenntartja a saját javaslatát, hogy a szül�i munkaközösség támogassa a 
kirándulásokat. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy maradjon inkább a 140 Ft+Áfa a II. kategóriában.  
 
Abonyi Géza: � is 140 Ft+Áfa díjat javasolja a II. kategóriában, ha nem tartható, akkor még 
úgyis lehet módosítani.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy a busz bérbeadását buszsof�r nélkül minimum 1 hétben 
szabályozzák.  
 
Abonyi Géza: Mivel több módosító javaslat nem volt, kérte, aki az elhangzott 
módosításokkal együtt a szabályzatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
252/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az iskolabusz üzleti szabályzatát a 
javasolt változásokkal együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s  a végrehajtásért: Kiss Károly alpolgármester 

 
4. npr: Schüszterl Károly kérelme korengedményes nyugdíjba vonulására 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: Schüszterl Károly  

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság nem tárgyalta ezt a témát, viszont 
személy szerint támogatni tudja. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Abonyi Géza: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
253/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Schüszterl Károly 
korengedményes nyugdíjba vonulását engedélyezi, az ezzel járó költségek kifizetését a 
2011. évi költségvetésben szerepl� tartalék alap terhére engedélyezi. 
 

Felel�s: Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi vezet� 
Határid�: 2011. dec. 31. 

 
 

5. npr: Lelkes László és E�ry Csaba vételi ajánlata a Visegrád 1307 és 1306 hrsz-ú 
ingatlanokra 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Elkészült az igazságügyi szakért�i értékbecslés, melyet a képvisel�k 
megkaptak, úgyszintén az ajánlatokat is. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság megfontolásra javasolja a kérdést, mivel elég nagy a 
különbség az ajánlat és az értékbecslés között. Viszont az is megállapítható, hogy a 
figyelembe vett szempontok nem igazán fedik a valóságot, ezért ezt nem tartja reálisnak.  
 
Abonyi Géza: Jelezte, hogy E�ryné dr Mezei Orsolya ma juttatta el levelét az 
önkormányzathoz, úgy véli, hogy a helyes döntés kialakításához szükség van ennek 
megismerésére is, ezért azt a képvisel�k most kapják kézhez és amennyiben szükséges 
olvasási szünetet is elrendel.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ilyen fontos dologban vagy ne is tárgyaljanak ma, vegyék 
le napirendr�l, vagy a kiosztott levelet ne is vegyék figyelembe és tárgyaljanak az 
el�zmények alapján. 
 
Bártfai István: A mostani értékbecslést soknak tartja, de már az el�z�t is annak tartotta, 
viszont nem javasolja az eladást, mert a felajánlott árat sem tartja reálisnak.  
 
dr Balázs Mária: Jegyz� asszony leveléb�l kit�nik, hogy a terület a forgalomképtelen 
vagyontárgyak körébe tartozik, azért ha eladná a testület, akkor a h�tlen kezelés fogalmát is 
megközelítené, ezért nem javasolja tárgyalni ezt az ügyet.  
 
Zeller: Tibor: Javasolja, hogy egyértelm�en zárják le a témát, ennyiért nem értékesíti az 
önkormányzat.  
 
Mikesy Tamás: Egyetértett Zeller Tiborral. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslattal oly módon 
egyetért, hogy az önkormányzat nem értékesíti az ingatlanokat, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
254/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete E�ry Csaba és Lelkes László 
részére nem értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képez� 1306 hrsz-ú, (6616 m²) 
valamint az 1307 hrsz-ú, (15702 m²) ingatlanokat.  
 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  
 

Határid�: 2011.12.30. 
Felel�s: polgármester 

 
6. npr: Szabályozási terv módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Az el�terjesztésben szerepl� 4 területen kellene még a módosításokat véghez 
vinni és akkor a tervet készít� cég elkezdheti az érdemi munkát ezzel kapcsolatban. 
 
Zeller Tibor: A bizottság megtárgyalta. A 705/2 hrsz-ú Újkert utcai telkek átsorolását 
támogatja lakóterületi besorolásba. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a f�építész tájékoztatása szerint ez az az ingatlan, mely 
meghirdetésre került az önkormányzat által, így ebbe az új besorolásba értékesebbé válik. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki az els� határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 

- Zeller Tibor képvisel� nem tartózkodott az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 5 
f�vel van jelen –  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
255/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete támogatja a 705/2 helyrajzi 
számú Újkert utcai telek átsorolását hétvégi-házas üdül�területi besorolásból 
kertvárosias lakóterületi besorolásba a folyamatban lév� szabályozási terv módosítás 
részeként. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Zeller Tibor képvisel� visszatért az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van 

jelen –  
 

Zeller Tibor: A 839 hrsz-ú ingatlan átsorolását is támogatja, illetve  836 hrsz-ú ingatlan egy 
részének úttá történ� kiszabályozását is. 
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Bártfai István: Ezt jól meg kellene fontolni, mert nem tudni, hogy mekkora költséggel fog 
járni. 
 
Kiss Károly: Az út bejegyzett már az 1800-as évekt�l, csak valami félreértés folytán néhány 
éve kikerült. Itt az eredeti állapot helyreállításáról van szó, nem biztos, hogy pénzbe kerül. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint itt megint a Patak Fogadós történet folytatódik. Legutóbb 
hozott a testület egy olyan határozatot, hogy a polgármester úr felveszi a kapcsolatot a Patak 
Fogadó tulajdonosával a szerz�dés közös megegyezéssel történ� felbontására vonatkozóan és 
lépjen életbe az a szerz�dés, amit a testület korábban megszavazott. Amennyiben az életbe 
lép, akkor ennek a szabályozásnak nincs is értelme, mert nem lesz szükség rá.  
 
Abonyi Géza: Nem történt még egyeztetés, mert a tulajdonos külföldön van, jöv� héten tudja 
elérni. Ezzel a döntéssel viszont véleménye szerint tennének egy lépést az ügy 
érdekében,hiszen el�fordulhat, hogy a Patak Fogadós nem megy bele az ajánlatba és ez nem 
kerül semmibe viszont a tárgyalási pozíciója is javulna az önkormányzatnak. 
 
Bártfai István: Nem tudja támogatni ezt a döntést, jó lenne, ha ezt még jobban átgondolnák, 
mert számára ez aggályos. 
 
Abonyi Géza: Ez a döntés nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, csak arról hoz határozatot, 
hogy egy módosítást hajt végre az építési szabályzatban. Ezt annak érdekében kell meghozni, 
hogy kés�bb valamit ki tudjanak hozni ebb�l a dologból.  
 
Mikesy Tamás: Érvényben van egy múltkori testületi döntés el�ször azt kellene a 
polgármester úrnak végrehajtani, tehát addig nem kellene ezt a kérdést tárgyalni, le kellene 
venni napirendr�l. Ha viszont a testület ezt mégsem teszi meg, akkor név szerinti szavazást 
kér ebben a kérdésben. 
 
Zeller Tibor: Ez a terület egy külön helyrajzi számon szerepl� út volt, csak egy földhivatali 
eljárás során összevonták a mellette lév� telekkel. Ezzel a kiszabályozással a testület most a 
megközelítési lehet�séget teremti meg, tehát forgalmi értéket biztosít ezzel a teleknek. Ha ezt 
utólag kell majd megtenni, akkor külön pénzbe fog kerülni, most viszont nem kerül semmibe, 
mert egyébként is folyik a rendezési terv módosítása.  
 
Bártfai István: Nem is javasolja, hogy ezt a telket majd egyszer eladják, mert ha ott egy 
házat építenek, az ebben a környezetben nagyon ronda látvány lesz. A Patak Fogadónak sem 
lett volna szabad eladni. 
 
Abonyi Géza: A HÉSZ jelenleg megengedi az építést ezen a területen. Mivel több 
hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. Mikesy Tamás képvisel� javaslatára 
név szerinti szavazás következik, az el�terjesztésben szerepl� II. számú határozati javaslatról. 
 
Tóth János: ABC-s sorrendben kérte fel szavazásra a képvisel�-testület tagjait. A szavazást 
követ�en ismertette az eredményt. (A név szerinti szavazás ívét lásd mellékletben!) 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
256/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete támogatja a 839 helyrajzi 
számú ingatlan átsorolását Lk-4 övezetbe, és a 836 helyrajzi számú ingatlan egy 
részének úttá történ� kiszabályozását az építési engedélyezési eljárás sikeres 
lefolytatásához szükséges mértékben, a folyamatban lév� szabályozási terv módosítás 
részeként. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Zeller Tibor: Az el�terjesztés 3. pontjában a tömbfeltáró útról van szó. Itt a bizottság 
javasolja, hogy mivel nem rég sikerült az önkormányzatnak a kiszabályozandó telket 
megvásárolnia, ezért most ne kerüljön kiszabályozásra az út, hogy nehogy kártérítési pert 
indítson a tulajdonos. Tehát a mostani szabályozás marad.  
 
Abonyi Géza: Mivel ezzel a Képvisel�-testület egyetértett, nem tette fel szavazásra a III. 
határozati javaslatot. 
 
Zeller Tibor: A 4. pontban egy kiszabályozott közterületr�l van szó, ez a Görgey lépcs�, amit 
a Földhivatal eljárási hiba miatt egyszer összevont a mellette lév� helyrajzi számmal. Ezért 
javasolt ennek a kiszabályozása közterületként.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a IV. határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
257/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete támogatja a 11.-es számú f�út 
és a Salamontorony utca közötti un. Görgey lépcs� közterületi kiszabályozását a 
folyamatban lév� szabályozási terv módosítás részeként. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
7. npr: Tömbfeltáró út létesítése 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A terület összesen 371 m² és 4 tulajdonosa van. Két tulajdonos szerette volna 
eladni a telkét, de olyan áron, amit a bizottság egy kicsit sokallt. Ezért abban maradt a 
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bizottság, hogy ezt a testület döntse el. Van egy értékbecslés is erre a területre, ami harmada 
annak, amit a tulajdonos kér. 
 

- Kiss Károly képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 5 f�vel van 
jelen –  

 
Abonyi Géza: Véleménye szerint most kellene azért valamilyen árat felajánlani a 
tulajdonosnak, hogy lépjenek valamit ebben az ügyben. 
 
Zeller Tibor: A bizottság az ott kialakult piaci árat javasolja ajánlattételre.  
 
Bártfai István: Tudomása szerint az ott kialakult ár, az 10 ezer forintot jelent. Ezt még 
elfogadhatónak tartja, de ett�l többet semmi esetre sem. 
 
Abonyi Géza: Mivel több javaslat nem hangzott el, kérte, aki a 10 ezer forintos ár 
megajánlásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
258/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete vételi ajánlatot ad a 112/2 hrsz-ú 
ingatlan egy részének megvásárlására 10.000,- Ft/m² vételáron. 
A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
8. npr: Egyed Sándor ingatlan vételi szándéka a Visegrád 1219/12 hrsz-ú ingatlanra 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Az önkormányzat felajánlotta azt a területet is, amire nincs igazán szükség, 
Egyed úr nem kívánja ezt megvásárolni, mivel az neki használhatatlan. � annyit szeretne 
megvásárolni, amit most is használ, ez kb. 800 m². Ezért a területért hajlandó kifizetni a 2,5 
MFt-ot. 
 
Bártfai István: � ezt tudja támogatni, bár nem hiszi, hogy a megosztás után a másik kett� 
területet lehet értékesíteni. 
 
Abonyi Géza: A m�szakis kolléga szerint eladhatóak lesznek a területek. Mivel egyéb 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a 800 m² eladását támogatja 2,5 MFt-ért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
259/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 1219/12 
hrsz-ú ingatlanból cca. 800 m²-t értékesít Egyed Sándor 2,5 millió Ft vételárért Egyed 
Sándor (2025 Visegrád, Cinke u. 16.) részére. 
Az ingatlan megosztás nyilvántartási átvezetéséhez szükséges költségek vev�t terhelik. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
9. npr: Meszárek György vételi szándéka a Visegrád 724 hrsz-ú ingatlanra 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Meszárek György egy olyan ingatlant kíván megvásárolni, amit az 
önkormányzatnak illene, de � ott egy támfal megépítését is vállalja. Vételi árként felajánlotta 
a munkáját, aminek az értéke 200 ezer forint fölött van. 
 
Abonyi Géza: Azt ajánlotta fel, hogy az életfa emléktábláját – a bet�vésés kivételével – 
megcsinálja, úgy, hogy egy jelképes árért értékesíti neki az önkormányzat ezt a területet.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint arról kellene most dönteni, hogy támogatja a testület, de a 
végleges döntést a szerz�dés tükrében hoznak. 
 
Mikesy Tamás: Egyetértett Bártfai István javaslatával. 
 
Tóth János: A Képvisel�-testületnek arról szükséges döntenie, hogy a terület megosztáshoz 
hozzájárul, költségeit � vállalja, a helyrajzi szám és a pontos terület nagyság tükrében a 
végleges döntést majd meghozza. 
 
Abonyi Géza: A következ� ülésre akkor pontosan el� lesz terjesztve a számok tükrében.  
 

10. npr: Harsányi Tibor és neje vételi szándéka a Visegrád 550 hrsz-ú terület egy 
részére 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A Bizottság 1000 Ft/m² árat javasol, mivel ezeknek a területeknek az 
önkormányzat részére nincs különösebb jelent�sége. Így legalább gondozva lennének. 
Összesen 104 m². 
 
Bártfai István: Véleménye szerint az 550-es hrsz-ú terület egy önkormányzati út, ebb�l 
nehogy probléma legyen kés�bb.  
 
Tóth János: Véleménye szerint nem okozhat gondot más ingatlanok megközelítése, mivel 
minként oldalról út határolja az érintett területeket.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a következ� ülésen tárgyalják ezt újra, addig pontosítják a 
területviszonyokat. 
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11. npr: Visegrád 91-93 sz. alatti épületre (volt m�emlékvéd-i felügyel�ség) 
vonatkozó vagyonkezel�i jog igénybenyújtása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Az el�zmények ismertek, amennyiben támogatja a testület a kezdeményezést, 
akkor bejelenti az MNV Zrt-nek a vagyonkezel�i jog igényt. 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
260/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a magyar Állam tulajdonát képez� 
visegrádi 353-354 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának/vagyonkezel�i jogának 
megszerzésével kapcsolatos tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezel� Zrt-vel, melyre felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határid�: 2011. november 10. 
Felel�s: polgármester 

 
12. npr: Városközpont ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 

engedélyezési terv tulajdonosi hozzájárulás kérelem 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Kérte, hogy támogassák a döntést. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 

- Mikesy Tamás képvisel� nem tartózkodott az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 4 
f�vel van jelen –  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
261/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a kérelem alapján hozzájárul, a 
Visegrád 73/1, 78 és 81/2 hrsz. ingatlanokon a Visegrád, Városközpont szennyvízelvezetés 
vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 
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13. npr: Városfejlesztési Bizottság összetételének módosítása 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
- Mikesy Tamás képvisel� visszaérkezett az ülésterembe, így a  Képvisel�-testület 5 f�vel 

van jelen. –  
  

Abonyi Géza: Felkérte Bártfai Istvánt, hogy nyilatkozzon annak tekintetében, hogy 
elvállalja-e a bizottsági tagságot. 
Bártfai István: Nem kíván részt venni a bizottság munkájában tagként, de ett�l függetlenül, 
amikor teheti el fog járni a bizottsági ülésekre. 
 
Zeller Tibor: Sajnálja, hogy nem vállalja a képvisel� úr a tagságot, mert nagyon nagy 
helyismerete van, és nagyon hasznos lenne a bizottság munkája szempontjából.  
 
Tóth János: Abban az esetben, ha senki nem vállalja a bizottsági tagságot, akkor a bizottság 
létszáma 3 tagra sz�kül. A testület korábban megválasztotta az elnököt, egy képvisel� tagot, 
valamint 3 küls�s tagot. A Három küls�s tagból kett� jelezte, hogy lemond ebben az esetben a 
tagságról és továbbra szakért�ként vesznek részt a bizottság munkájában.  
 
Abonyi Géza: Máthé Gábor és Lelkes László jelezték, mint küls�s tagok, hogy lemondanak a 
tagságról és továbbra csak szakért�ként vesznek részt. 
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki egyetért azzal, hogy a Városgazdálkodási Bizottság 
3 taggal m�ködik tovább, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
262/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság összetételét 3 f�ben határozza meg. 
A Bizottság tagjai:  Zeller Tibor elnök 
   dr Balázs Mária  
   Schüszterl Károly küls�s tag 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
14. tsp: Közmeghallgatás el�készítése 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyetért a javaslattal. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy 18 óra legyen a kezdési id�pont. 
 
Zeller Tibor: Egyetértett a javaslattal. 
 



15 
 

Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosítással együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
263/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2011. november 17.-én 18 órakor, a 
Mozi épületében közmeghallgatást tart. 
A közmeghallgatás napirendje: 

1. Városközponttal kapcsolatos lakossági javaslatok és kérdések megvitatása és 
megválaszolása 

2. Egyebek 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
15. npr: T�zoltó�rs Társulás felügyel� tag választása 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kérdés az, hogy Kenéz Attila ezt a 
feladatot munkaid�ben vagy azon kívül vállalja? A Bizottság nem tudja támogatni, ha ez 
munkaid�ben történik. Miért pont �t választották ki erre a feladatra? A felügyel� bizottság 
f�ként pénzügyi témákról tárgyal, � viszont egy m�szaki ember.  
 
Tóth János: A felügyel� bizottságnak nem az önkormányzat érdekeinek képviselete a 
feladata. A Társulási Tanács képviseli az önkormányzat érdekeit, amely polgármesterekb�l 
áll. Kenéz Attilára azért tettek javaslatot, mert az eddig szóba került képvisel� nem vállalta a 
feladatot. Bár kétségtelen, hogy szerencsésebb lenne ha egy képvisel� vállalná ezt a feladatot. 
Egyébként ez egy társadalmi megbízatás és évente kb. kétszer kell ellátni a feladatot.  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy mérnök emberként Kenéz Attila is alkalmas lenne a 
feladatra.  
 

- Kiss Károly képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van 
jelen –  

 
Bártfai István: Véleménye szerint is szerencsésebb lenne, ha mégis képvisel� vállalná el ezt 
a feladatot, ezért úgy dönt, hogy elvállalja a tagságot, amennyiben a testület megválasztja. 
 
Abonyi Géza: Elfogadja a jelentkezést, ezért kéri a testületet, amennyiben Bártfai István 
delegálásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  
264/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyar 
T�zvédelme és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok Ellátására létrejött 
Önkormányzati Társulás Felügyel� Bizottsági tagjának Bártfai Istvánt (2025 Visegrád, 
Mátyás K. u. 27., email: bartfaiildi@t-online.hu, tel.: 06 30/251-6383) választja meg és 
delegálja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
16. npr: Árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment szervezet és FIDIC mérnök 

feladatokat ellátó szervezet felkérése ajánlattevésre 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Máthé Gábor által javasolt cégek azok, akiket meg szeretnének hívni erre a 
pályázatra, illetve, akiket még a testület javasol. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a terez� Szabó Gábort kellene megkérdezni err�l, hogy 
kit javasol, mivel az árvízvédelmi pályázatban � vállalt idáig a legnagyobb szerepet és itt 
speciális árvízvédelmi dologról van szó. 
 
Tóth János: Javasolta, hogy a testület azt fogadja el, hogy az el�terjesztésben szerepl� 3 
céget, továbbá Szabó Gábor által javasolt cégeket kéri fel ajánlattételre, hogy ki lehessen írni 
a pályázatot és menjen tovább a munka. 
 
Bártfai István: Egyetért a jegyz� úr javaslatával. 
 
Abonyi Géza: Elfogadja a javaslatot, azzal, hogy Szabó Gábortól sz�kös határid�n belül 
kérjék be a cégek nevét és ha szükségessé válik a gyors döntés, akkor esetlegesen ebben a 
kérdésben egy rendkívüli testületi ülést is össze fog hívni.  
 
Tót János: Ismertette a módosít javaslatot. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot a módosítással együtt elfogadja, ezt jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
265/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a „Duna menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a projektmenedzsment szervezet és a FIDIC 
Mérnök feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 
keretében az alábbi szervezetekt�l kér be ajánlatot: 

1. AGEBO Kft. ( 9174 Dunaszeg, Margaréta u. 12.) 
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2. Profectus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. ( 1222 Budapest, Vessz� u. 9/b) 
3. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) 

A Képvisel�-testület további ajánlatokat kér be Szabó Gábor tervez� által javasolt cégekt�l. 
 
A Képvisel�-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, mely alapján 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívások elindításáról. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
17. npr: Háziorvos eszközpályázat vonatkozásában kezességvállalás 
El�terjeszt�: Kiss Károly alpolgármester (írásbeli) 

 
Kiss Károly: A doktorn� megkereste az önkormányzatot azzal, hogy új pályázati lehet�ségek 
nyíltak meg számára eszközfejlesztésre. Ehhez kér segítséget az önkormányzattól, mely 
szerint közvetlen pénzügyi kiadást nem jelent, kezességet kellene vállalni 3 millió forint 
erejéig jelzálog formájában.  
 
dr Balázs Mária: Akkor adnak vissza nem térítend� támogatást, ha hitelt is felvesz a 
pályázó, a vissza nem térítend� támogatás 40% lehet és maximum 10 millió forintig lehet 
elmenni. A pályázat sikeresebb, amennyiben ingatlan fedezet is rendelkezésre áll, mintha csak 
maga az eszköz lenne az.  
 
Mikesy Tamás: A szakmai részével nincs probléma, mert a színvonal emelése támogatandó. 
Pénzügyi vonatkozásban viszont nem érti, hogy miért az önkormányzatnak kell fedezetet 
adni? 
 
dr Balázs Mária: Mert azok a pályázatok sikeresebbek, amelyeknél ingatlan fedezet van. 
 
Mikesy Tamás: Ez érthet�, csak azt nem érti, hogy miért nem a vállalkozása székházát adja 
fedezetül? 
 
dr Balázs Mária: Mert azt nem lehet beletenni.  
 
Mikesy Tamás: Akkor azt nem érti, hogy az hogyan lehet székhelye a vállalkozásnak, ha 
viszont fedezetül nem jó? Támogatja abban az esetben, ha van szerz�dése az önkormányzattal 
a doktorn�nek, mert jelen pillanatban a háziorvosnak nincs érvényes szerz�dése a doktorn� 
által képviselt céggel. 
 
dr Balázs Mária: Véleménye szerint érvényes szerz�dése van az önkormányzattal, tehát 
ennek a jogán kéri az ingatlanfedezetet az önkormányzattól. 
 
Mikesy Tamás: El�bb legyen meg a szerz�dés, illetve az azzal kapcsolatos jogi álláspont.  
 
Tóth János: Tudomása szerint 2010. februárjában Hadházy Sándor akkori polgármester és a 
doktorn� a Valumed Kft. nevében aláírt egy szerz�dést módosító megállapodást. Ezt a 
megállapodást fogadta el az OEP és erre mondja azt, hogy nem kell új szerz�dést írni. 
Véleménye szerint ezzel nem áll szemben dr Kiss György és az általa korábban elmondott 
jogi álláspont, de ha ezt az OEP elfogadta, akkor az önkormányzat ezt nem vitathatja. Azt 
vitathatja, hogy a tavalyi szerz�dés kell�en el� volt-e készítve. 
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Mikesy Tamás: A legutóbbi testületi ülésen azt fogadták el, hogy írásban bekérik dr Kiss 
Györgyt�l az álláspontját, valamint, azt, hogy a jegyz� úr is leírja az övét. ezek jelenleg nem 
állnak a testület rendelkezésére, az OEP álláspontjából nem olvasható ki a válasz. 
 
Abonyi Géza: Jelezte, hogy nem ez a napirend tárgya, ezért javasolja, hogy térjenek vissza az 
eredeti témára. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ezzel a pályázattal Visegrád lakossága járna jól, mert 
modernebb eszközökkel lesz felszerelve a szolgáltatást végz�. A kezesség vállalás véleménye 
szerint természetes, mert közös érdekr�l van szó. Véleménye szerint a Hadházy Sándor által 
aláírt módosítás testületi döntéssel együtt szabályos volt.  
 
Bártfai István: Nem látja a biztosítékot arra, hogy az önkormányzat biztosan jól fog kijönni 
ebb�l a dologból. Egyáltalán kerülhet-e az önkormányzat tulajdonába biztosítékként a m�szer 
abban az esetben, ha a doktorn� nem tudná fizetni a hitelt? 
 
dr Balázs Mária: Aláírásra kerülhet egy olyan ügyvéd által írt papír, hogy az eszköz az 
önkormányzat tulajdonába száll és ezt � aláírja. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy döntsenek a kérdésben.  
 
Tóth János: Javasolta dr Balázs Máriának, hogy jelentse be érintettségét. 
 
dr Balázs Mária: Bejelentette érintettségét. 
 
Tóth János: A képvisel�-testület dönt abban a kérdésben, hogy dr Balázs Mária szavazhat-e. 
Kérte, aki egyetért azzal, hogy dr Balázs Mária szavazzon a pályázat ügyben, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
266/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete érintettség miatt kizárja dr Balázs 
Mária képvisel�t a háziorvosi eszközbeszerzés pályázat kezességvállalásáról történ� 
szavazásból. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a kezességvállalást elfogadja, jelezze! 
 
Tóth János: Jelezte, hogy a szavazásból kizárt képvisel�t jelenlév�nek kell tekinteni és mivel 
vagyonnal való gazdálkodásról van szó, ezért min�sített többség szükséges az elfogadáshoz.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
1tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének  

267/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata az eszközfejlesztési pályázatra beadott eszközök önrészére 
Dr. Balázs Mária által felvenni kívánt hitel visszafizetésére nem vállal kezességet ingatlan 
jelzálog formájában a 195/9 és 195/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (háziorvosi lakás) 
megterhelésével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 

18. npr: Máthé Gábor vételi szándéka a Visegrád, Szentgyörgypuszta 1640/6 hrsz-ú 
ingatlanra 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: A bizottság véleménye azt, hogy kérjenek értékbecslést, majd utána hirdessék 
meg az ingatlant és annak tükrében értékesítsék csak.  
 
Abonyi Géza: Mivel ezzel kapcsolatban ellenvetés nem volt, kérte, aki elfogadja a határozati 
javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
268/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
A Képvisel�-testület az ingatlanterület (1640/6 hrsz-ú) értékesítéséhez megrendeli a 
hivatalos értékbecslést. Ezt követ�en meghirdeti az ingatlant értékesítésre. A hirdetés 
megjelenése után egy hónappal dönt a beérkezett vásárlási ajánlatokról. A Képvisel�-
testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
                            

Felel�s: Abonyi Géza polgármester 
Határid�: azonnal 

  
19. npr: Bels� ellen�rzési terv elfogadása 
El�terjeszt�: Tóth János jegyz� (írásbeli) 

 
Tóth János: Elmondta, hogy a bels� ellen�rzést a kistérség által kiválasztott cég végzi és � 
tett javaslatot a bels� ellen�rzési tervre a kockázat elemzés után. Kéri a Képvisel�-testületet, 
hogy fogadja el javasolt tervet.  
 
Mikesy Tamás: A tavalyi ellen�rzési terv elvégzésér�l nem tud semmit a testület. Javasolja, 
hogy amikor annak eredményét megismeri a testület, akkor fogadja el a 2012-est. 
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Tóth János: A tavalyi bels� ellen�rzést elvégezte a cég, jogosnak tartja a kérést, hogy azt 
ismerje meg a testület, viszont a kistérség által megbízott cégr�l van szó, nekik tartozik 
felel�séggel, mert a kistérség fizeti, tehát nem az önkormányzat. A bels� ellen�rzési tervet 
november 15-ig az önkormányzatoknak el kell fogadni. 
 
Zeller Tibor: Nem lehet azt befolyásolni, hogy ki végezze ezt a munkát, azt a kistérség dönti 
el.  
 
Abonyi Géza: Értelmezése szerint most a feladatról kell szavazni, nem arról aki azt végzi, 
ezért javasolja, hogy err�l szavazzon a testület. Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
1ellenszavazattal a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
269/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testülete az Önkormányzat 2012. évi bels� 
ellen�rzési tervét elfogadja:  
 

- Pénztár és bankszámlapénz kezelés 
- FEUVE rendszer m�ködése 
- Pénzügyi elszámolások Visegrád Város Önkormányzat által alapított és 
fenntartott         közoktatási intézménynek 

 
A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert és a jegyz�t a határozat végrehajtására.  
 

Határid�: 2012. december 12. 
Felel�s: polgármester és jegyz� 

 
20. npr: Egyebek 

 
Fakivágás Apátkúti pataknál 
 
Abonyi Géza: Abban kellene az önkormányzatnak döntenie, hogy a fa összevágását, és 
elszállítását tudja e anyagilag vállalni az erdei iskola számára. Ez kb. 140 ezer forint lenne.  
 
Bártfai István: Van több ajánlat is? 
 
Abonyi Géza: Nincs, mivel nem nagyon ismer több olyan vállalkozót, akik ezzel a 
technikával tudnak fát kivágni. 
 
Mikesy Tamás: Támogathatónak tartja a kérést. 
 
Zeller Tibor: � is támogatja azzal a megjegyzéssel, hogy minél nagyobb arányban kerüljön 
bele ez  költség a támogatás elszámolásába.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki támogatja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének  
270/2011. (10.27.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete vállalja a cca. 140.000,- Ft költséget - 
a 2011. évi költségvetés tartalék alapjának terhére - az Apátkúti patak medréb�l 
kivágandó fáknak az Erdei iskola javára történ� összevágásához és elszállításához. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Abonyi Géza: Tekintettel arra, hogy Bálint Zsolt képvisel� úr nincs jelen, az � kérdéseire a 
következ� testületi ülésen adja meg a választ. 
 
Tóth János: Mikesy Tamás képvisel� kérdéseire a következ� válaszokat adta: 

- Az Apátkúti patak meder munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárását nem ismeri, 
mert nem vett részt sem az el�készítésében, sem az eljárásában. 

 
Kiss Károly: Három pályázó lett felkérve hivatalosan, abból kett� adott be ajánlatot, ebb�l az 
olcsóbb ajánlatot adott lett a nyertes, ezt � hirdette ki. Máthé Gábor vetette fel, hogy lehet, 
hogy ott kellett volna lenni a három ajánlattev�nek. 
 
Tóth János: Mikesy Tamás kérdésére válaszolva, hogy a Bagi-Schneider ügyben az 
önkormányzat milyen munkálatokat végezhet – elmondta, hogy tudomása szerint az 
önkormányzat közterületen semmilyen munkát nem végez.  
 
Mikesy Tamás: Tudomása szerint a Geoszolg a Bagi telkén útépítési munkálatokat folytatott 
az önkormányzat felkérésére. Kéri írásban a jegyz� úr válaszait. 
 
Abonyi Géza: Válaszokat adott Mikesy Tamás képvisel� el�zetesen írásban benyújtott 
kérdéseire. Átadta a városnapi rendezvény elszámolását a kisebbségi önkormányzat és a 
hivatal részér�l. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy szeretné összességében látni a városnapi rendezvény 
elszámolását, beleértve a civil hozzájárulásokat is. 
 
Abonyi Géza: Sajnálatosnak tartja, hogy képvisel� úr – felesküdve a város polgárainak 
képviseletére – nem annak örül, hogy mégis meg lehetett rendezni a városnapokat egyéb 
hozzájárulásokból is és nem csak a város pénzén, hanem a támogatást adó civilek zsebében 
kíván kutakodni. 
 
Mikesy Tamás: Kérte az adóval tartozók listáját. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy képvisel�nek ez nem adható ki. 
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Mikesy Tamás: Írásban kéri, jogi indoklással alátámasztva, hogy ez miért nem adható ki 
képvisel�nek. 
Abonyi Géza: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2011. november 4-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment szervezet és FIDIC mérnök 
feladatokat ellátó szervezet felkérése ajánlattevésre 

2. Háziorvos eszközpályázat vonatkozásában kezességvállalás 
3. Autóbusz vezet�k továbbképzése 
4. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2011. november 4-én, 12 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Mikesy Tamás 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyz� 

 
Jegyz�könyvvezet�: 
 
   Gábris Gabriella 
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Abonyi Géza: Megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 f�vel jelen van, határozatképes, az 
ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérte, aki azt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
271/2011. (11.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. npr: Árvízvédelmi pályázat projektmenedzsment szervezet és FIDIC mérnök 
feladatokat ellátó szervezet felkérése ajánlattevésre 
El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet, hogy Szabó Gábor eleget tett a felkérésnek, mely 
szerint javaslatot tett a felkérend� cégekre vonatkozóan. Véleménye szerint az Agebo nem 
alkalmas, mivel nincs referenciájuk, az RVI-nek van referenciája, de nem ismert, hogy milyen 
szakember állománnyal dolgoznak, A Prefektus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. az 
Aditusból vált ki, nekik el�nyük lehet, hogy helyismerettel rendelkeznek, ügyvezet�jük 
rátermett a feladatra. Sajnos az általa jónak vélt cégek id� hiányában nem vállalták a felkérést.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ez az ügy megérne annyit, hogy várjanak még akár 2 
hetet, hogy megfelel� cégeket tudjanak felkérni. Szabó Gábornak is rövid lehetett a határid�, 
érthet�, hogy nem tudott ajánlani további cégeket. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint nincs értelme az id�húzásnak. 
 
Bálint Zsolt: Azért itt egy 1 milliárdos projektr�l van szó, azért körültekint�bbnek kellene 
lenni, de amennyiben szavazás lesz, akkor név szerintit kér. 
 
Bártfai István: � is azon a véleményen van, hogy keressenek még más alkalmas cégeket.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint olyan szempontból sürg�s a dolog, hogy nem kellene 
hónapokat vesztegetni azzal, hogy kiválasszanak egy szerepl�t bár tény, hogy fix határid� 
nincs. Elfogadja a képvisel�k javaslatát, kér erre javaslatot, hogy mikor lépjenek tovább. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint maximum a következ� ülésig lehet ezzel várni.  
 
Mikesy Tamás: Javasolta, hogy kérjenek be még 10 cégr�l ajánlást, és amennyiben ez meg 
lesz az ülés el�tti péntekre, akkor tudja vállalni, hogy a csütörtöki testületi ülésre utána néz 
ezeknek. 
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Abonyi Géza: Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki Mikesy Tamás javaslatával egyetért, 
ezt jelezze! 
 

- Zeller Tibor képvisel� távozott az ülésteremb�l, így a Képvisel�-testület 6 f�vel van 
jelen –  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
272/2011. (11.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy az Árvízvédelmi 
beruházás pályázat keretében a projektmenedzseri, valamint a FIDIC mérnöki 
feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásra meghívandó szervezetek 
vonatkozásában további 10 lehetséges cég ajánlását kérik be, melyb�l el�zetes 
véleményezés alapján fogja a testület kiválasztani a meghívandók körét. 
 

Határid�: következ� testületi ülés 
Felel�s: polgármester 

 
2. npr: Háziorvos eszközpályázat vonatkozásában kezességvállalás 

El�terjeszt�: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Ez a téma már az el�z� testületi ülésen is szerepelt, de úgy gondolja, hogy még 
egyszer meg kellene ezt tárgyalni, hiszen itt egyértelm�en a városban m�köd� egyik 
szolgáltatás színvonalának emelésér�l van szó.  
 
dr Balázs Mária: Elmondta, hogy nem ért egyet jegyz� úr véleményével, mely szerint � 
ebben a szavazásban nem vehet részt. A pályázatról elmondta, hogy egy 24 órás 
vérnyomásmér�t vennének, ezért nem kell Szentendrére utazni majd, a várakozási id�t 
rövidítené a recept íráskor az, hogy új számítógépeket tudnának beszerezni, lesz egy elektro-
akupunktúrás készülék lézerrel, ami például fülgyulladás kezelésére hatékony antibiotikum 
nélkül. Összességében ez 4-5 millió forintos beszerzést jelentene. Természetesen a visegrádi 
betegeknek ezek az eszközök díjmentesen állnának rendelkezésükre. Azért, hogy még 
véletlenül se érje az önkormányzatot semmilyen kár, � személyes anyagi felel�sséggel 
tartozna, ezt aláírja. 
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe, így a Képvisel�-testület 7 f�vel van 
jelen –  
 

Bártfai István: Jó lenne Visegrád lakosságának ez a fajta eszköz fejlesztés, ez tény, de 
megint az a problémája, hogy nem látja annak biztosítékát, hogy mi történik akkor, ha nem 
lesz törlesztve a részlet. Tudható, hogy a doktorn� fizetési moráljával voltak már problémák, 
ami az adót és a lakbért illeti, tehát csak papíron vállalt dolgokat tudna elfogadni.  
 
dr Balázs Mária: Az önkormányzat által diktált feltételeket elfogadja és aláírja. 
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Bálint Zsolt: Még mindig nem tudható, hogy lehet-e a doktorn� egy új cég ügyvezet�je úgy, 
hogy el�tte cs�dbe vitt egy másikat. Szeretné, ha erre a jegyz� úr válaszolna és írásban is kéri 
rá a választ. 
 
Tóth János: Elmondta, hogy mindaddig, míg joger�s bírósági ítélet nem született, addig lehet 
ügyvezet�je egy új cégnek.  
 
Bálint Zsolt: A doktorn� azt mondta, hogy teljes vagyoni felel�sséget vállal a hitelre, 
amennyiben nem tudná fizetni, akkor miét nem � fizeti ki az önrészt? 
 
Abonyi Géza: Hitelt azért vesz fel valaki, mert nincs annyi pénze, hogy egybe kifizesse, attól 
még vagyona lehet. 
 
Bálint Zsolt: Ezeket az eszközöket úgyis átadja az önkormányzat a doktorn�nek használatra, 
ha esetleg nem fizeti majd a hitelt. Az tudható, hogy a doktorn� fizetési képessége egyenl� a 
nullával. 
 
Abonyi Géza: Ezek olyan m�szerek, amelyek a visegrádi polgároknak jó, vagy a doktorn� 
kezébe vagy más kezébe. Most van itt egy olyan pályázati lehet�ség, ami a doktorn�nek van. 
Az önkormányzat nem fizet egy fillért sem ebbe bele.  
 
dr Balázs Mária: A pályázat hitelfelvételhez van kötve, tehát ez a konstrukció. A pályázat 
kiíró azt mondta, hogy az eszközök nem lehetnek fedezetek, mert hosszú az átfutási ideje. Az 
nyerhet, aki minél el�bb beadja a pályázatot és megfelel� fedezetet tud nyújtani. 
 
Bártfai István: Elmondta, ha kapna racionális érveket, illetve látná a pályázatot, akkor 
meggy�zhet� lenne, a város érdekében meg tudná szavazni, de nem tud semmivel többet, 
mint amit az elmúl testületi ülésen tudott err�l.  
 
Abonyi Géza: Itt arra kellene összpontosítani, hogy van egy városi szolgáltatás, amit 
szeretnének színvonalasabbá tenni és ehhez az önkormányzatnak kell adnia garanciát a 
szolgáltató felé. Ami, ha nem jön össze, akkor az önkormányzathoz kerülnek az eszközök. A 
probléma itt abból adódik, hogy néhány képvisel� a város lakosságának érdekeit összekeveri 
egy bizonyos el�ítélettel, illetve egy személyes indíttatással.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy több olyan döntés is született már ebben a testületben, 
amikor nem � és képvisel� társai keverték össze a város lakosságának érdekeit a személyes 
indíttatással, például a Patak Fogadó telekeladásánál. Korábban már kérte, nem is egyszer, 
hogy tegyék rendbe ezt az egész háziorvosi szolgáltatás kérdést, mégis csak kiderült, hogy 
tisztába kellene tenni a szerz�dést is, de még mindig nem született meg az új. Kicsit furcsa, 
hogy az önkormányzattól elvárt, hogy jó partner legyen, a másik fél pedig nem hajlandó sem 
szerz�dést kötni, sem fizetni. Akkor meg tudná szavazni, ha a szerz�dés már megköttetett 
volna a háziorvos és az önkormányzat között.  
 
dr Balázs Mária: Véleménye szerint, amit Mikesy képvisel� úr elmondott, az játék a 
szavakkal, és egyértelm�en a rosszindulat és a kötözködés hallatszik ki bel�le.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ez a döntés a lakosság érdekében hozott döntés lehet és itt 
most csak ezt a tényt kell alapul venni. 
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Zeller Tibor: A lényeg, hogy legyen arra ,megállapodás, hogy ha a doktorn� nem fizeti a 
hitelt, akkor az eszközök valóban az önkormányzat birtokába szállnak és akkor ez lehet egy 
biztosíték és ez megnyugtathatja Bártfai képvisel� urat is.  
 
Bártfai István: Fontos lenne, hogy a város egészségügyi ellátását fejlesszék, bár igaz, hogy 
ezek az eszközök nem tartoznak az alapszolgáltatáshoz. Kéri, hogy fogalmazzák be azt is a 
határozati javaslatba, hogy ezeket az eszközöket a doktorn� ingyen biztosítja a visegrádi 
lakosoknak a 3 millió fedezetért akkor vállal kezességet az önkormányzat, ha a pályázat 
lehet�vé teszi azt, hogy nem fizetés esetén az önkormányzat tulajdonába kerülnek az 
eszközök. Így véleménye szerint meglenne a biztonság, és akkor el tudja fogadni. Továbbá 
név szerinti szavazást kér és azok a képvisel�k, akik igennel szavaznak, azok az esetleges 
nem fizetés esetén a saját vagyonukkal feleljenek egyenl� arányban. � ezt tudja vállalni. 
 
Tóth János: Ismertette a határozati javaslat szövegét, mely szerint Visegrád Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete támogatja a dr Balázs Mária által képviselt Valumed Kft. 
eszközbeszerzési pályázatát, melyet 216/2011. (10.11.) számú Kormány rendelet tartalmaz  
azzal, hogy az eszközöket Visegrád Város állandó lakói számára ingyenesen biztosítja a 
szolgáltató.  
Visegrád Város Önkormányzat kezességet vállal jelzálog jog formájában az önkormányzat 
tulajdonában lév� háziorvosi rendel�re. A jelzálogra vonatkozóan külön megállapodást köt a 
Valumed Kft-vel és amennyiben a Valumed Kft. a támogatáson felüli részt, azaz a hitelt nem 
fizeti, akkor a támogatással megszerzett eszközök önkormányzati tulajdonba kerülnek. 
Továbbá a név szerinti szavazás kertében igennel szavazó képvisel�k, a hitel kiváltását 
egyenl� arányban közösen vállalják saját magán vagyonukból.  
Elmondta, hogy továbbra is fenntartja azon álláspontját, mely szerint a doktorn� érintett ez 
ügyben, habár a doktorn� nem ért egyet ezzel, de nem volna jó abba a helyzetbe kerülni, hogy 
kés�bb a Kormányhivatal hívja fel erre a figyelmet és akkor újra kell szavazni. 
 
Zeller Tibor: A felel�sség átvállalás akkor érvényes, ha az eszközök tulajdonjoga nem száll 
át az önkormányzatra. 
 
Tóth János: Igen, ez így van, tehát ezzel még kiegészül a határozati javaslat szövege.  
 
Abonyi Géza: Felkérte a képvisel�ket a név szerintit szavazásra. 
 
Tóth János: Lebonyolította a név szerinti szavazást, majd a szavazás végeztével ismertette az 
eredményt az alábbiak szerint: (Név szerinti szavazás ívét lásd mellékletben!) 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: (dr Balázs Mária érintettség okán nem 
szavazott) 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
273/2011. (11.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete támogatja a dr Balázs Mária által 
képviselt Valumed Kft. eszközbeszerzési pályázatát, melyet a 216/2011. (X.11.) számú 
Kormány rendelet tartalmaz, azzal, hogy az eszközöket Visegrád Város állandó lakói 
számára ingyenesen biztosítja a szolgáltató.  



7 
 

Visegrád Város Önkormányzat kezességet vállal jelzálogjog formájában az 
önkormányzat tulajdonában lév� háziorvosi rendel�re, (Visegrád 84/3 hrsz.) A 
jelzálogra vonatkozóan külön megállapodást köt a Valumed Kft-vel és amennyiben a 
Valumed Kft. a támogatáson felüli részt, azaz a hitelt nem fizeti, akkor a támogatással 
megszerzett eszközök  önkormányzati tulajdonba kerülnek.  
A  név szerinti szavazás kertében igennel szavazó képvisel�k, a hitel kiváltását egyenl� 
arányban közösen vállalják saját magán vagyonukból, abban az esetben, ha pályázaton 
megnyert eszközök tulajdonjoga nem száll át az Önkormányzatara.  
A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 

3. npr: Autóbusz vezet�k továbbképzése 
      El�terjeszt�: Kiss Károly alpolgármester 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy az autóbusz vezet�k a jöv�ben akkor végezhetnek 
személyszállítást, ha ezt az ún. GKI vizsgát leteszik. Tanfolyamot és a vizsgát összesen 107 
ezer forintért végzik el Szentendrén. Véleménye szerint az állományban lév� Muckstadt 
Gábornak és az esetenként �t helyettesít� Szendrey Lajosnak kellene letenni ezt a vizsgát, 
hogy ne álljon el� olyan eset, hogy emiatt nem végezhet munkát a busz. Úgy gondolja, hogy a 
költségeket 50-50%-ban kellene megosztani, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat a felét 
fizeti, de az egész összeget megel�legezi az önkormányzat, amit 6 hónap alatt fizetnének 
vissza és egy megállapodást kötne velük az önkormányzat, hogy további két évig vállalják a 
munkát az önkormányzatánál. 
 
Bártfai István: Egyetért ezzel a javaslattal, bár a 2 évet kicsit kevésnek tartja. És jó lenne az 
ilyen jelleg� döntéseknél, ha már a szerz�dés tervezet is itt lenne a testület el�tt. 
 
Abonyi Géza: A szerz�dés tervezet kiküldésre kerül még az aláírás el�tt és lehet hozzáf�zni 
majd véleményt.  
 
Tóth János: Ismertette a határozati javaslat szövegét. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
274/2011. (11.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete támogatja 50%-os költségátvállalás 
mellett Muckstadt Gábor és Szendrey Lajos autóbusz vezet�k továbbképzését, melynek 
keretében az Európai Uniós gépjárm� vezet�i képesítési igazolvány megszerzésére 
kötelezi �ket az Önkormányzat. A tanfolyam másik 50%-ának költségét az 
Önkormányzat megel�legezi az autóbusz vezet�k részére, melyet 6 hónap alatt 
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visszatörleszteni kötelesek. Továbbá kötelesek ezen tevékenységet 2 évig folytatni az 
Önkormányzat alkalmazásában. 
A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírásában. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4. npr: Egyebek 

 
Abonyi Géza: Válaszokat adott Bálint Zsolt képvisel� által, korábban írásban feltett 
kérdésekre. 
 
Bálint Zsolt: Szeretné megkérdezni a jegyz� úrtól, hogy milyen jogszabályi alapokon 
nyugszik az az új rendszer, hogy �, mint képvisel� csak írásban a jegyz�t�l vagy a 
polgármestert�l kérhet adatokat, információkat a hivatalból? 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ezzel a dologgal etikai problémája van, mert úgy gondolja, 
hogy a képvisel�ket nem azért választják meg els�sorban, hogy olyan papírok után 
kutassanak, ami nem a képvisel�i munka lényege. Egy képvisel�nek els� sorban a testületi 
munka el�segítésére szolgáló adatokat kellene gy�jtenie, mert véleménye szerint, amit itt 
néhány képvisel� csinál, az a képvisel�i munka megcsúfolását jelenti.  
 
Tóth János: Tekintettel arra, hogy a hivatalban egyetlen kollégának sincs kiadmányozási 
joga, valamint, hogy az adatvédelmi törvényt nem kell, hogy kívülr�l tudják, ezért 
hivatalvezet�ként az � felel�ssége az adatok kiszolgáltatásának módja és mikéntje. Ha a 
képvisel�knek ez nem megfelel�, akkor a felettes szervt�l várhatnak választ.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy véleménye szerint ez nem kutakodás, hanem megpróbálja az 
igazgatás pénzszórását megakadályozni. Csak azt szeretné tudni, hogy milyen alapon 
számolták ki a jegyz� asszony juttatását. Nem érti, hogy miért kellene a képvisel�-testület felé 
fordulnia ebben a kérdésben. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint ezt bizottsági szinten meg lehet beszélni és utána hozhatnak 
egy állásfoglalást.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint egy képvisel�nek joga van bármit megnézni, 
természetesen a titoktartási kötelezettsége mellett. Ezen kívül véleménye szerint ezek a 
kérdések költségvetést érintenek. Azt el tudj fogadni, hogy a jegyz� úr válaszol a képvisel�i 
kérésekre, de kérdezi, hogy hány napon belül kap rá választ? 
 
Tóth János: Amennyiben a testületi ülésen felvetett kérdésre azonnal nem tud választ adni, 
akkor 5 napon belül, ha valamire még nem történt meg a válaszadás, akkor elnézést kér, 
pótolni fogja. Az egyéb adatszolgáltatást, amennyiben lehetséges szintén 5 napon belül tudja 
ígérni. Egyébként a hivatalból kiadott információk biztonságáért, hitelességéért kizárólag a 
jegyz� és a polgármester vállalhat felel�sséget.  
 
dr Balázs Mária: Bálint Zsolt által felvetett kérdésre a háziorvosi rendel�f�tés költségeinek 
számlázásával kapcsolatban elmondta, hogy egy darabig rendszeresen történt a kiszámlázás, 
amikor is az utolsó két alkalommal nagyobb összeg� volt a számla. Ekkor az önkormányzat 
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gazdasági osztályán azt a választ kapta, hogy a fogorvos sem fizet f�tési költségeket és úgy 
tudja, hogy egy testületi döntés kapcsán neki sem kell a továbbiakban. 
 
Mikesy Tamás: Jelezte, hogy az Ásványvíz Kft. tartozásait a jegybanki alapkamattal 
növelten kellene kiszámlázni, hiszen a 210-es elmaradásokat is fél év késéssel fizették ki. 
Jobban oda kellene figyelni az ilyen jelleg� pénzek beszedésére. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy nem azért nem fizetnek, mert olyan kedvük van, hanem 
mert nehézségeik vannak és ezt akceptálni kellene, azzal együtt, hogy természetesen be kell 
szedni ezeket a pénzeket, de az Ásványvíz Kft-vel van olyan viszonya az önkormányzatnak, 
hogy ne kelljen hetente felszólítást küldeni nekik. 
 
Bálint Zsolt: Megtudhatja-e a képvisel� testület, hogy kik azok az adósok, akik részletfizetési 
kedvezményt kaptak és hogyan fizetnek. 
 
Tóth János: A Képvisel�-testület zárt ülés keretében a névsort megkaphatja és a fizetési 
hajlandóságról is kaphat tájékoztatást. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy saját számításai szerint van a költségvetésben a személyi 
juttatásokon 886 ezer forint megtakarítás, csak a járulékokból, ezért véleménye szerint a 
dolgozók megkaphatnák az a cafetériát, amir�l lemondtak, illetve megkaphatnák azt a 
kiegészítést, amit az iskolai és óvodai dolgozók megkapnak. 
 
Abonyi Géza: Úgy tudja, hogy a pénzügyi vezet� minden esetben számolt a járulékokkal is, 
de ellen�riztetni fogja ezt az összeget és ha valóban így van, és a testület megszavazza, akkor 
nincs akadálya. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester                      mb. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   34/2011. 
Határozatok száma:  277-293/2011. (11.24.) 
Rendeletek száma:  - 
   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. november 24-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 

1. Tájékoztatás az aktuális pénzügyi helyzetről 
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadása 
3. OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés módosítása 
4. Helyi adórendelet módosítása, valamint a díjakat szabályozó rendeletek 

felülvizsgálata 
5. Óvoda bővítés pályázat felhasználásáról állásfoglalás 
6. Szemétszállítás 2012. évi díjaink megállapítása 
7. Patika béreltére vonatkozó szerződés felülvizsgálata 
8. Egyed Sándor ingatlanvétel 
9. Meszárek György ingatlanvétel 
10. Harsányi Tibor ingatlanvétel 
11. Sándorfi Péter ingatlanvásárlási szándéka 
12. Patak Fogadó területére vonatkozó szerződés módosítása 
13. Tömbfeltáró út megállapodás tervezete 
14. Tájékoztatás az árvízvédelmi pályázat támogatási szerződésének aláírásáról 
15. Duna menti árvízvédelmi beruházás pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment 

szervezet és FIDIC Mérnök feladatokat ellátó további szervezetek felkérése 
ajánlattételre 

16. Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása 
17. Almanach engedményes értékesítése 
18. Eőry és Társa Kft. ajánlata fakivágásra 
19. Máthé Gábor ajánlata műszaki tanácsadó feladat ellátásra 
20. Egyebek 

-Tölgyfa u., Berkenye u. geodéziai felmérése 
- Izsák József temetésének költségei 
- Csukavölgy u-i tűzeset romeltakarítási munkáihoz támogatás biztosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Gábris Gabriella 
 

Távol maradt képviselő: 

Dr Balázs Mária 
Mikesy Tamás 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Napirend előtt tájékoztatást adott a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem 
volt, így kérte, aki a napirendi javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
277/2011. (11.24.)  

HATÁROZAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

1. npr: Tájékoztató  az aktuális pénzügyi helyzetről 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
 
Abonyi Géza: Tájékoztatás adott a pénzügyi helyzetről. 

Bálint Zsolt: A nagy tartozások közül az egyik a Castrum Kft., a másik az Ásványvíz Kft., ez 
utóbbi fizet, illetve milyen megállapodás alapján tesz ezt? A hirdetőtáblákra esedékes ki nem 
fizetett bérleti díjakkal mi a helyzet? 

Abonyi Géza: Egy szóbeli megállapodás alapján minden héten fizet egy milliót, a múlt héten 
nem fizetett, ezért azt ezen a héten kell pótolnia. Ettől függetlenül írásos megállapodást is 
fognak vele kötni. Még az előző ciklusban lettek ezek megrendelve, de sajnálatos módon 
írásos megállapodás nem született, a számlák kint vannak, de nem biztos, hogy érvényesíthető 
lesz.  

2. npr: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza  
 

Abonyi Géza: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
álláspontját.  
 
Zeller Tibor: A legutóbbi testületi ülésen elhangzottakra reagálva kísérelte meg a bizottság 
kideríteni, hogy a nem reálisan teljesített költségek hogyan is alakultak valójában, de igazából 
erre még mostanáig nem sikerült fényt deríteni teljesen. A pénzügyi bizottsági ülés tükrében 
abban maradtak, hogy a számok pontosítását a jövő hét folyamán fogja a hivatal elvégezni, a 
jegyző úr irányításával, két pénzügyi szakember és a könyvvizsgálók segítségével. Így ennek 
segítségével megtudják nézni majd, hogy a ¾ éves költségalakulás valójában hogy néz ki.  
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Abonyi Géza: A III. negyedéves jelentést meg kell vizsgáltatni külső szakértőkkel is, mert 
vannak olyan számok, melyek jelentősen eltértek a tervtől. A két könyvvizsgálói jelentés is 
mást mond. Tehát mindezek indokolják a felülvizsgálatot, majd azt követően a decemberi 
ülésre kerül ismét előterjesztésre az anyag. 
 
Bálint Zsolt: Ezekről az adatokról már a múlt héten tudni lehetett, hogy nem jó, akkor miért a 
rossz számokkal lett mégis beterjesztve a beszámoló? Hogyhogy nem tudják a pénzügyön 
kiszámolni, hogy idáig mennyi bér lett kifizetve?  
 
Abonyi Géza: A pénzügyi vezető, aki ezt csinálta idő közben elment, a másik két kolléganő 
nem volt ebben benne olyan mélységben, hogy ismerné a hátterét a dolognak. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ha ezek az adatok valósak, akkor megállapítható, hogy az 
intézmények nagyjából 70% körül vannak, ez alapvetően elfogadható, csak a hivatalnál van 
jelentős túllépés, ami most összességében 89%-ot mutat. Nem érti, hogy hogyan lehet ez, 
hiszen miden intézményt arra szorítottak, hogy spóroljon, ennek ellenére a hivatalnál ez nem 
tapasztalható ezek alapján. 
 
Abonyi Géza: Az igazgatás táblába sok olyan költség is benne van, amihez a hivatalnak 
úgymond nincs köze. Azokban az esetekben, ahol a vizsgálat után is aránytalanság 
mutatkozik, ott ki fogják vizsgálni annak okát.  
 
Bálint Zsolt: Továbbra sem ismert az, hogy ki vette föl a jegyző asszonyt tavaly 
novemberben 8 órás alkalmazásba, holott mindenki úgy tudta, hogy 4 órás lesz. A jegyző 
asszony körjegyzői fizetést vette fel. A jegyző úr azt mondta, hogy nem lehet csökkenteni a 
fizetést, akár jogszerű volt, akár nem, mert benne van a törvényben, hogy köztisztviselő 
fizetését csökkenteni nem lehet. Szeretné ezt írásban is megkapni, mert úgy gondolja, hogy a 
jegyző asszony 1,1 MFt-al több fizetést vett fel járandóságokkal együtt ez alatt a 10,5 hónap 
alatt, ami nem volt beépítve ebbe a költségvetésbe. Kéri írásban, hogy ha nem lehet 
visszavonni tőle ezt a jogtalanul felvett pénzt. 
 
Bálint Zsolt: Az alpolgármester úrnak költségtérítést állapított meg a testület. A telefon 
számláját ki fizeti? Mert ugye ez is elvitt 300 ezer forintot. Az új pénzügyes bére sem volt 
benne, az is 2 millió körül van. Ha ezeket összeadjuk, lassan kijön a 10 millió plusz. 
 
Abonyi Géza: A hivatal fizeti a telefonköltséget, mint másnak is, akinek hivatali telefonja 
van. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ennek bele kellene férni a költségtérítésbe, vagy akkor a 
többi képviselőnek is fizesse a hivatal a telefonköltségét. A költségtérítés elsősorban utazási 
költségtérítést jelent.  
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Tóth János: A következő testületi ülésre elkészül egy írásos anyag a jegyző asszony részére 
történő bér és juttatás kifizetésekről.  
A beszámoló táblázatairól elmondta, hogy természetesen nem tartalmaznak hamis adatokat, 
de ahhoz, hogy az ezekben szereplő adatokat, valamennyi részletre kiterjedően el tudja 
mondani a hivatal, ahhoz kell legalább egy hét.  
 
Kiss Károly: Valóban nagyok a kétségek a beszámolóval kapcsolatban, ezt december 15-ig 
rendbe kell tenni, az biztos. Sajnos a könyvvizsgálói vélemények is ellentmondásosak. 
 
Zeller Tibor: Pillanatokon belül pénzügyi vezetőt kell keresni, mert fontos, hogy jól működő 
pénzügy legyen. 
 
Abonyi Géza: Javasolta a napirend lezárását, azzal, hogy a decemberi ülésre ismét 
előterjesztésre kerül a javított táblázatokkal, továbbá a 2012-es koncepció tárgyalását levette 
napirendről, mely szintén a következő ülésen kerül megtárgyalásra. 
 

3. npr: OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Az előterjesztés összefügg a városközpont beruházással. A pontos költsége a 
projektnek akkor lesz megmondható, ha elkészülnek a kiviteli terek, tehát véleménye szerint 
azzal mindenképpen el kell készülni. Ez időben jövő év februárjában lehet. Addig minden 
olyan ügyet, amely a városközpont létesítését szolgálja, kéri a testülettől, hogy fogadja el. A 
pontos számok ismeretében jövő februárban foglaljanak majd állást a pályázat további 
folytatásáról. Ennek tükrében most kéri a hitel fedezet rendelkezésre tartási idejének 
módosítását. Véleménye szerint az egyik hitelkeretet, ami 600 ezer forintot jelent, azt vissza 
kellene mondani. 
 
Bártfai István: Véleménye szerin a 600 ezer forintos keretet is meg lehetne tartani és a 
hosszabbításnak sem látja akadályát.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint semmi hitelt nem kellene visszaadni, mert ha már egyszer 
meg van, akkor ne kelljen azt a hosszú és nehéz tortúrát végigvinni, ami a hitelkérelemmel 
járna, ha később mégis szükség lesz rá. Ráadásul még ezek talán át is csoportosíthatóak és 
amíg rendelkezésre tartják, addig sem kerül semmibe.  
 
Abonyi Géza: Az I. számú határozati javaslatot visszavonja. Kérte, aki a II. számú határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
278/2011. (11.24.)  
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HATÁROZAT 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. okt. 21-én kelt és 2011. 
augusztus 5-én módosított ÖB-8400-2010-0740/1 sz. kölcsönszerződés rendelkezésre 
tartási idejét szeretné további egy évvel meghosszabbítani, így 2013. okt. 21-i határidőre 
kívánja módosítani. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. npr: Helyi adórendelet módosítása, valamint a díjakat szabályozó rendeletek 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja jelen gazdasági helyzetben az adók 
emelését, kivéve a kommunális adóét, mivel a szemétszállítási díj biztosan emelkedni fog, 
így a konkrét javaslat 17.800,- Ft/év/ingatlan lenne. Illetve a bizottság javasolja a 
kedvezmények felülvizsgálatát is a kommunális adóra. 
 
Tóth János: Ismertette az előterjesztett adó rendelet módosítását, mely az idegenforgalmi 
adó kapcsán a 70. életévét betöltött személyekre vonatkozik. 
 
Zeller Tibor: Természetesen a jegyző úr által elkészített módosítást is javasolta a 
bizottság. 
 
Tóth János: Tekintettel arra, hogy a kommunális adó kiszabható felső határa még nem 
jelent meg, azért javasolja, hogy a helyi adókról szóló rendeletet a decemberi ülésen 
módosítsák, hogy ne legyen két módosítás egymás után. 
 
Bálint Zsolt: Nem tudja javasolni a kommunális adó emelését, illetve a kedvezmények 
felülvizsgálatát is nehéznek tartja, erre rövid az idő. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint az nem lenne túl nagy feladat, hogy leellenőrizzék, 
hogy melyik ingatlanban hányan laknak, ezt nem két hét alatt kell megcsinálni, hanem 
folyamatában is lehet. 
A kommunális adó mértékének pontos ismeretében kéri majd a testület döntését a 
decemberi ülésen, ezért ennek megfelelően a helyi adó rendelet módosítását visszavonja. 

 
Díjakat szabályozó rendeletek felülvizsgálata 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság a díjakban sem kíván emelést eszközölni, a jövő évre 
vonatkozóan. 
 
Bálint Zsolt: A lakás bérleti díjak befizetéséről, esetleges elmaradásokról kérdezett. 
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Abonyi Géza: Elmondta, hogy 2 személy esetében van több havi elmaradás. 
 
Bálint Zsolt: Történt-e utánajárás a Sziget utcai lakás felújítás ügyben, amit az 
önkormányzatnak kellett kifizetnie, mer az előző lakó ezt nem tette meg? Kéri, hogy nézzenek 
ennek utána. 
 
Abonyi Géza: Utána néznek természetesen. Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki 
egyetért azzal, hogy a nem lakás célú bérleti díjak tekintetében ne legyen emelés a jövő évre 
vonatkozóan, ez jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
279/2011. (11.24.)  

HATÁROZAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete amellett foglal állást, hogy a nem 
lakás célú helyiségek bérleti díjait nem kívánja emelni 2012-es évben.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tóth János: Az elmúlt ülésen felmerült, hogy a lakásbérleti jogviszony felmondásának 
indokait szabályozza az önkormányzat, ennek megfelelően a rendelet módosítása elkészült.  
 
Bártfai István: Mivel a bizottság ezzel a részével részletesen nem foglalkozott, ezért 
javasolja, hogy most erről még ne döntsenek.  
 
Tóth János: Mivel ennek nincs határideje, ezért nincs akadálya, ha a bizottság ezt még meg 
kívánja részletesen tárgyalni. Megjegyezte, hogy a sportcsarnok, mozi, illetve egyéb 
helyiségek tekintetében a képviselő-testület nem szabályozta a bérleti díjakat, ezért javasolja, 
hogy a decemberi ülésre erről is készüljön egy előterjesztés, hiszen ezen díjak megállapítása 
is a képviselő-testület hatásköre.  
 
Abonyi Géza: Kérte, hogy szavazzon arról a testület, hogy a jegyző urat felkérik ennek a 
szabályozásnak az előkészítésére. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
280/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a nem lakás 
célú helyiségek díjainak megállapítására vonatkozó szabályozás előkészítésére. 
 
 

Határidő: decemberi testületi ülés 
Felelős: polgármester 

 
5. npr: Óvoda bővítés pályázat felhasználásról állásfoglalás 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: A közreműködő szervezet megkereste az önkormányzatot, hogy mit kíván 
tenni az óvoda pályázattal, tehát erről most egy testületi döntést volna szükséges hozni. 
Tavasszal, amikor legutóbb szó volt erről, az volt a legkomolyabb aggály, hogy a bővítés 
kapcsán megnövekedő költségeket nem fogja tudni finanszírozni az önkormányzat. 
 
Kiss Károly: Komoly változásnak számít, hogy az akkor számított összeg, amit a 2,5 évesek 
után lehetett volna kérni, az már nincs. 
 
Bártfai István: Most már a 3 évesek is kötelesek lesznek óvodába járni, tehát lehet, hogy 
szükséges lesz a bővítés. 
 
Dobó Istvánné: A projektnek az volt a célja, hogy a 2,5 évesek is bejussanak, mert akkor volt 
egy olyan törvényi szabályozás, hogy őket is fel kell majd venni. Jelenleg abban az esetben 
kell őket felvenni, ha van férőhely, de nem kötelező. Az új óvodában jóval korszerűbb 
körülmények között folyhatna a nevelés, hiszen, ha a projekt nem valósul meg, akkor is 
költeni kell az óvodára, mert bizonyos korszerűsítési munkákat el kellene végezni a jövő évi 
költségvetésben. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ha javítgatják az óvoda épületét az is bele fog kerülni 
néhány millióba, az önrésze viszont nem olyan jelentős. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint a 29 milliós hitelből igen szépen korszerűsíteni lehetne az 
óvodát, mert úgy néz ki, hogy a jövőben nem lesz olyan magas a gyermeklétszám, ami 
indokolná a bővítést. De az óvodára költeni kell, ez vitathatatlan. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint pusztán egy nyílászáró cserével nem oldható meg az óvoda 
kérdése, tehát itt nagyobb mértékű változtatásra volna szükség, ami a  pályázat megvalósítását 
indokolja. 
 
Zeller Tibor: Sajnálná, ha veszni hagynák az uniós támogatást, mert ez jó dolog lenne. Meg 
kellene nézni, hogy esetleg a kötelezettséget nem lehet-e kiváltani, hiszen annyi miden 
változott már idáig is. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki az óvoda pályázat 
megvalósításával egyetért, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
281/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1/B-09-2010-0020 
számú „Óvodafejlesztés Visegrád Városban” című projektet meg kívánja valósítani. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
6. npr: Szemétszállítás 2012. évi díjainak megállapítása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Az általános elfogadott emelés 5% körüli volt, ebben az évben is ezt javasolja, 
amit a hivatal megküldene a KVG-nek.  
 
Zeller Tibor: A Bizottság is ezt javasolta, valószínűleg ők ezzel nem fognak megelégedni, de 
majd kialakul. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
282/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozóan a 
közszolgáltatási egységárak emelését, az előző évhez képest 5%-os emeléssel fogadja el. 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: ülést követően 
Felelős: polgármester 

 
7. npr: Patika bérletére vonatkozó szerződés felülvizsgálata 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 



10 
 

Abonyi Géza: Több lakossági észrevétel is érkezett a patika nyári, augusztusi 3 hétig tartó 
zárva tartásával kapcsolatban. Véleménye szerint a testületnek foglalkoznia kell ezzel a 
problémával. Előzetesen beszélt a patika tulajdonosával erről, de ő elzárkózott az elől, hogy a 
jövőben ezt ne ilyen módon csinálja.  
 
Bálint Zsolt: A jövő évben úgy változik a munka törvénykönyve, hogy a szabadságokat 
folyamatosan kell 14 napra kiadni, tehát itt eleve nem lesz megvalósítható, hogy ha azt 
akarják tőle kérni, hogy csak 1 hétre zárjon be. A helyettesítés itt nem olyan egyszerű, mert a 
praxis a patikusé. 
 
Tóth János: Amennyiben a testület elfogadja ezt az elterjesztést, akkor még mindig van 6 
hónap arra, hogy a megfelelő szerveknél tájékozódjanak. Egy biztos, hogy az önkormányzat 
adott bérlővel felmondhatja a bérleti szerződését, ha úgy ítéli meg, hogy nem felel meg az 
elvárásoknak, mivel a saját ingatlanával ő maga rendelkezik. 
 
Abonyi Géza: A patikát üzleti szempontból természetesen nem kívánja minősíteni, de a 
lakosság érdekeit nézve az önkormányzatnak kötelessége valamit tenni a törvényi keretek 
között.  
 
Bálint Zsolt: A jelenlegi épületbe újabb patikát nem lehet engedélyezni, mert nem felel meg 
az előírásoknak. Kéri, hogy ennek előbb nézzenek utána pontosan a lehetőségeknek, mert nem 
szeretné, ha ebből esetleg pereskedés lenne a későbbiek folyamán. Véleménye szerint azzal a 
patikus nem sértett meg semmilyen szabályt, hogy 3 hétig tart zárva augusztusban. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ezt a határozatot megtehetik bármikor, először valóban 
járják körbe a felvetődött kérdéseket, bár ő is hallott lakossági elégedetlenséget ezzel 
kapcsolatban, amin valóban változtatni kellene.  
 
Abonyi Géza: Elfogadja azt, hogy kellő tájékozódás után térjenek vissza erre a kérdésre. 
 

8. npr: Egyed Sándor ingatlanvétel 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet, hogy a testület korábbi döntése értelmében a 
földmérő felkérése megtörtént, hogy pontosan tudható legyen a terület nagyság, majd az után 
lehet adás-vételi szerződést előterjeszteni. 
 

9. npr: Meszárek György ingatlanvétel 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 
 

Abonyi Géza: Itt is a telekmegosztás  után kerül ide az adás-vételi szerződés. 
 

10. npr: Harsányi Tibor ingatlanvétel 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 
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Abonyi Géza: Itt szintén telekmegosztásra van szükség, majd az után kerül ide az adás-vételi 
szerződés. 
 
Bálint Zsolt: A megosztás költségei kit terhelnek? 
 
Tóth János: Minden esetben a vevőt. 
 

11. npr: Sándorfi Péter ingatlanvásárlási szándéka 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 
 

Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság a felajánlott összeget alacsonynak tartja, ezért nem 
javasolja a telek eladást. Véleményük szerint nagyon nagy az értékkülönbözet. 
 

12. npr: Patak Fogadó területére vonatkozó szerződés módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a testület döntése értelmében Bálint Zsolt képviselő úrral 
együtt tárgyalást folytattak Pálfy úrral, melynek eredményét az előterjesztés tartalmazza, a két 
féle megoldás közül kellene kiválasztani valamelyiket.  
 
Zeller Tibor: A Bizottság szerint egy harmadik megoldást kellene megpróbálni, mégpedig 
azt, hogy kezdeményezzenek tárgyalást a Pilisi Parkerdővel egy esetleges terület cserére 
vonatkozóan a telek felső részére. Ezek után pedig lehetne a Pálfy úrral kötött adás-vételi 
szerződést módosítani, hogy a ténylegesen megvásárolt terület pontosan mennyi. 
 
Bálint Zsolt: A tárgyaláson Pálfy úr elmondta, hogy október 31-ig van szerződése a 
megosztásra, de ő nem veszi meg a területet akkor sem, ha az önkormányzat azt megosztja. 
Azért ajánl fel egy kisebb összeget, mert Visegrád szempontjából ez valamire jó lenne. A 
megosztás egyébként kb. 10 millióba fog kerülni. Ha nem veszi meg a Pálfy úr, akkor 
mindenképpen meg kell osztani a területet, ki kell sajátítani, út kell hozzá, tehát ezért fog ez 
ilyen sokba kerülni. Véleménye szerint akkor még mindig jobban jár az önkormányzat, ha egy 
kisebb összegért odaadja a Pálfy úrnak.  
Elmondta, hogy az adás-vételi szerződés megkötése kapcsán is kiderült számára egy-két 
dolog, ami nem úgy történt, ahogyan azt a polgármester úr elmesélte, mint például nem a 
Pálfy úr jelentkezett a szerződéssel, hanem a hivatalból hívták fel, hogy jöhet aláírni, a 
szerződés sem a fiókban feküdt, hanem egy e-mailt küldött a Pálfy úr és csak két kisebb 
javítást kellett rajta elvégezni. A harmadik dolog, pedig, hogy erre a területre vonatkozóan 
volt egy értékbecslés, amit a polgármester úr megmutatott a Pálfy úrnak, viszont azt a testület 
nem látta.  
 
Abonyi Géza: Az értékbecslést az előző testület rendelte meg, nem ő és ő személy szerint 
nem mutatta meg azt a szerződést a Pálfy úrnak, ezért kéri, hogy ne állítson olyat a képviselő 
úr, ami nem igaz és nem tudja bizonyítani. A Pálfy urat természetesen felhívta a hivatal, mert 
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jeleztük neki, hogy készen van a szerződés, aláírható, hiszen előzetesen ez így volt vele 
megbeszélve.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a megosztástól függetlenül a Pilisi Parkerdővel ezt a cserét 
mindenképpen meg kellene próbálni.  
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a parkerdővel való tárgyalás 
kezdeményezését elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
283/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Visegrád 839. hrsz-ú ingatlan még 
nem értékesített részére vonatkozóan. 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: polgáremster 

 
13. npr: Tömbfeltáró út megállapodás tervezete 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Azon az áron, melyet a testület a legutóbbi ülésen meghatározott, meg tudná 
venni az önkormányzat 2 tulajdonostól a szükséges területrészt. Tehát a határozati javaslat 
arról szól, hogy a megosztást elindítaná a hivatal, illetve a szerződést előkészítené.  
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
284/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a visegrádi 112/2 hrsz-ú ingatlan ½ 
tulajdonrészét (185,5 m²) 10 eFt/m² áron az ingatlan megosztása után megvásárolja 
Frőlich Sebőné, illetve Vogel Ferenc tulajdonosoktól közterület céljára. Az 
önkormányzat az adásvétellel kapcsolatos költségeket (megosztás, kimérés, ügyvédi díj) 
vállalja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2012. 01. 31. 
Felelős: polgármester 
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14. npr: Tájékoztatás az árvízvédelmi pályázat támogatási szerződésének aláírásáról 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Abonyi Géza: Várhatóan december első napjaiban kerül aláírásra a támogatási szerződés. 
 

15. npr: Duna menti árvízvédelmi beruházás pályázattal kapcsolatos 
projektmenedzsment szervezet és a FIDIC Mérnök feladatokat ellátó további 
szervezetek felkérése ajánlattételre 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést.  
 
Zeller Tibor: Tudva levő, hogy az árvízvédelmi pályázat II. fordulóját is megnyerte az 
önkormányzat, a támogatási szerződés aláírása lesz a következő lépés, a kivitelezés várhatóan 
a jövő év nyár végén, ősszel kezdődik meg. Ami a napirendet illeti Szabó Gábor által javasolt 
cégek listája látható az előterjesztésben, ezeket kellene felkérni ajánlat tételre. 
 
Abonyi Géza: Mivel ezzel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
285/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Duna menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a projektmenedzsment 
szervezet beszerzésére vonatkozó  meghívásos közbeszerzési eljárás keretében az alábbi 
szervezetektől kér be ajánlatot:  

• AGEBO Kereskedelmi és Szolgáltaló Kft. (9174 Dunaszeg, Margaréta u. 12.) 
• RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) 
• Profectus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. (1051 Budapest, Sas utca 17. I/1.b.) 
• Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektető Kft. (6722 Szeged, Mikszáth K u 17. 

III. em. 5.) 
•  EPOMAP Kft. (1011 Budapest, Fő u 14-18.) 

 
továbbá a FIDIC Mérnök feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó nyílt 
közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, mely alapján 
gondoskodjon a közbeszerzési pályázatok kiírásáról. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
16. npr: Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálás 
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Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Bártfai István: Úgy gondolja, hogy nagyobb differenciát kellene meghatározni, hiszen 
azokat kellene jobban támogatni, akiknek nagyon kevés a jövedelme. Ezzel szemben a 
bizottság nem ezt a tendenciát követte.  
Kiss Károly: A törvény értelmében maximum 5000 forint volt adható.  
 
Tóth János: Amennyiben módosít a testület a javaslaton, akkor a maradványból a 
rászorulóknak egyéb úton támogatásként oda tudja adni.  
 
Abonyi Géza: Amennyiben nincs konkrét módosító javaslat, kéri, hogy fogadják el az 
előterjesztett határozati javaslatot. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
286/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő pályázókat részesíti tanulmányi 
ösztöndíjban: 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012.   

Ssz. Név Jövedelem

/fő 

Típus Javasolt összeg 

1. Berkesi Gabriella  A 5.000 

2. Csimár Kamilla  A 4.000 

3. Farkas Enikő Fanni  A 4.000 

4. Farkas József Dániel  A 4.000 

5. Galszter Beáta  A 5.000 

6. Galszter Anita  A 5.000 

7. Gyurián Zoltán  A 4.000 

8. Havér Miklós  A 5.000 

9. Nagy Eszter  A 4.000 

10. Szabó Csilla Kinga  A 5.000 

11. Szabó Réka Erzsébet  A 5.000 

12. Szabó Kincső Margit  A 5.000 
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13. Tóth Ferenc András  A 4.000 

14. Watzek Luca  A 4.000 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
17. npr: Almanach engedményes értékesítése 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: A Bizottság javaslata önköltségi áron, 5.500 Ft/db történő értékesítés volt. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint nem szabad túl olcsón adni, mert az nem lenne méltó a 
könyvhöz, illetve a készítőjéhez, tehát ő 4.500 Ft-os árat javasol. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint még mindig jobb lenne olcsóbban adni, mint, hogy ott áll a 
védőnő várótermében. 
 
Kiss Károly: 3.500 Ft-ot javasol. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint is az 5 ezer forint alá kellene menni, mert úgy hátha többen 
megvásárolják karácsonyi ajándékként, tehát a 4.500 Ft-al ért egyet. 
 
Bálint Zsolt: Ő is 3.500 Ft-ot javasol. 
 
Tóth János: Véleménye szerint a könyv ára nem az elkészítőt minősíti, hanem a keresletet. 
Ennek az értékesítésével az a cél, hogy felkeltse az érdeklődést Visegrád iránt, azokban is, 
akik még nem jártak itt.  
 
Abonyi Géza: Mivel több javaslat nem volt, kérte, aki a 4.500 Ft/db árral ért egyet, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
287/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Visegrádi 
Almanach karácsonyi kedvezményes kiárusítását 4.500,- Ft/db áron. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
Abonyi Géza: Kérte, aki a 3.500 Ft/db árat támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
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288/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti a Visegrádi Almanach 
árengedményes értékesítését 3.500 Ft/pld. áron. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
18. npr: Eőry és Társa Kft. ajánlata fakivágásra 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Két árajánlat érkezett be az Apátkúti patak mederben történő fakivágásra. A 
legelőnyösebb ajánlatot az Eőry és Társa Kft adta.  
 
Bálint Zsolt: Ez az összeg megint a tartalékból megy? 
 
Abonyi Géza: Igen, a tartalékalapból. Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
289/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
a) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel megrendeli az Apátkúti 

patak mederben álló kiszáradt 19 db fa kivágását 1.250.000,-Ft+ Áfa áron az Eőry és 
Társa Kft-től. 
 

b) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel megrendeli az Apátkúti 
patak mederből kivágott 19 db fa tűzifává való elkészítését (aprítását), beszállítását a 
Dunakanyar Erdei Általános Iskolába 114.600,-Ft+ Áfa áron az Eőry és Társa Kft-től. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert  a határozat végrehajtására! 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
19. npr: Máthé Gábor ajánlata műszaki tanácsadó feladat ellátásra 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 

Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. Az anyagi része szintén a tartalék alap terhére 
menne. Ebben az ügyben Máthé Gáborral már rég óta tárgyalnak, hiszen ő már több 
alkalommal  a város javára a városközponttal kapcsolatban közreműködött. 
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Zeller Tibor: Hamarosan el kell kezdeni a kiviteli tervek elkészítését, részben ennek a 
feladatnak a lebonyolítása megkíván egy hozzáértő szakembert. Fontos , hogy a rendelkezésre 
álló költségkereten belül valósuljon meg a beruházás, tehát itt a kiviteli tervek elkészítését egy 
ilyen tapasztalattal rendelkező embernek kell koordinálnia. Ahhoz, hogy az önkormányzat 
nevében hivatalosan eljárjon, egy megbízási szerződést kellene kötni vele. Ez a munka 3, 
maximum 4 hónapra szólna, havi 300 ezer forintért. 
 
Bálint Zsolt: A 4 órás műszakist nem azért vette föl az önkormányzat, hogy ilyen feladatokat 
lásson el? 
 
Abonyi Géza: Nem! Ő a város műszaki ügyeivel foglakozik. 
 
Zeller Tibor: A műszaki előadó feladata most többek között az árvízvédelmi pályázattal 
kapcsolatos ügyintézés, ami a jövőben lehet, hogy 8 órát is igényelni fog, tehát neki már erre 
nem lenne kapacitása. Ezért kell egy arra alkalmas ember. 
 
Bálint Zsolt: Mikortól lesz alkalmazva? 
 
Abonyi Géza: December 1-től és ez a szakasz elméletileg február végéig befejeződik. A havi 
300 forint pedig bruttó összeg. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
290/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Máthé Gábor 
építészmérnök megbízásával a városközpont projekt műszaki tanácsadó feladatainak 
ellátására, az általa készített ajánlat alapján, bruttó 300.000 Ft/hó díjazással. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés előkészítésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
20. npr: Egyebek 

 
Tölgyfa utca, Berkenye u. geodéziai felmérés 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést, mivel azzal kapcsolatban sem kérdés, sem 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a felmérés megrendelését elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
291/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szuromi Balázs 
geodéta urat (Kallio Bt.), a Tölgyfa és a Berkenye u. geodéziai felmérésének 
elkészítésére. 
Megbízási díj: 115.000.- Ft + ÁFA 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
Izsák József temetésének költségei 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy az önkormányzat dolgozóját Izsák Józsefet tekintsék az 
önkormányzat saját halottjának és vállalják át a temetési költségeket, mely előre láthatólag 
150-200 ezer forint közötti összeget jelent. A Pénzügyi Bizottság egyetértett a javaslattal. 
Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
292/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Józsefet az Önkormányzat 
saját halottjának tekinti és a temetési költséget a családtól átvállalja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csukavölgy u-i tűzeset romeltakarítási munkáihoz támogatás biztosítása 
 
Abonyi Géza: Körülbelül 200 ezer forintos segélyre lenne szükség ahhoz, hogy a lebontott, 
veszélyes hulladéknak minősülő anyagot konténerekben elszállíttassák. Ebben szeretné a 
testület hozzájárulását kérni. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
293/2011. (11.24.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft keretösszeget biztosít 
Csukavölgy utcában történt tűzeset kárelhárítási munkálataihoz a család részére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Bártfai István: Kérdezte, hogy a Valumed Kft-vel a szerződés tervezet megvan-e már, a 
testület korábbi döntése értelmében a pályázatban elnyert eszközök használata tekintetében? 
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Illetve, hogy biztosan ingyenesen vehetik majd igénybe a visegrádi lakosok a szolgáltatásokat, 
melyek ezekkel a műszerekkel történnek majd, valamint az eszköztárnak Visegrádon kell 
maradnia. 
 
Abonyi Géza: Támogatja a biztosítását ezeknek a dolgoknak az önkormányzat szemszögéből, 
utána fog nézni, hogy hogyan áll ennek a megállapodásnak az előkészítése.  
 
Tóth János: Általában a pályázat egy bizonyos ideig köti a pályázót, ez 5 év szokott lenni, 
tehát feltehetően addig az ideig nem adhatja át senkinek az eszközöket a doktornő. 
Természetesen az önkormányzat közötti szerződés szólhat úgy, hogy amint ez a pályázati 
határidő letelik és esetlegesen a doktornő nem fizeti a kölcsönt, és az önkormányzat részéről a 
kezességvállalás életbe lép, akkor a tulajdonjog az önkormányzatra száll.  
 
Bálint Zsolt: Az érvényes szerződéssel kapcsolatban arról volt szó, hogy egy független 
ügyvédtől kér az önkormányzat állásfoglalást, hogy az most érvényes vagy nem. Meg van már 
ez az állásfoglalás?  
 
Tóth János: Elmondta, hogy meggyőződése szerint kellene egy új szerződés, de az is tudva 
levő, hogy 2010. februárjában Hadházy polgármester úr – képviselő testületi felhatalmazás 
alapján - aláírt egy szerződés módosítást, melyet az OEP elfogadott.  
 
Bálint Zsolt: Igen, tehát a doktornő és az OEP között van egy érvényes szerződés, de az 
Önkormányzat és a doktornő között nincs. 
 
Tóth János: Ha kell, akkor lehet kérni egy ilyen ügyvédi állásfoglalást, valószínűleg ugyan 
azt fogja mondani, amit a Kiss ügyvéd úr, illetve ami az ő álláspontja is. Úgy gondolja, hogy  
az előzőleg beterjesztett szerződés-tervezetet a doktornő által kifogásoltakkal javítva, illetve 
kiegészítve el fogják küldeni neki és utána alá lehet írni a szerződést. 
 
Bálint Zsolt: A Rákóczi utcában folyik az útépítés, van erre engedély? 
 
Abonyi Géza: Ez nem önkormányzati területen folyik, az ottani lakosok összegyűjtöttek erre 
pénzt, az önkormányzat pedig segítséget nyújt. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Gáza          Tóth János 
polgármester          mb. jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   35/2011. 
Határozatok száma:  294-306/2011. (12.22.) 
Rendeletek száma:  16/2011. (XII.22.) 
    17/2011. (XII.22.) 
    18/2011. (XII.22.) 
   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. december 22-én megtartott nyílt üléséről  

 
 

1. Testületi állásfoglalás a gyógyszertár nyitva tartására vonatkozóan 
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadása 
3. A 2012. évi költségvetés koncepciója 
4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet 

módosítása 
5. A helyi adóról szóló rendelet módosítása 
6. Nem lakás célú helyiségek bérleti díjának szabályozása 
7. A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 

szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása 
8. Visegrád Város környezetvédelméről szóló rendelet módosítása 
9. Államigazgatási jogkörre vonatkozó felelősségbiztosítás kötés ajánlat 
10. Városi főépítész szerződése 
11. Lakossági megkeresés 
12. Danubia Tv támogatás kérelme 
13. Egyebek 
- dr Balázs Mária lemondása bizottsági elnöki tisztségéről 
- Szendrey Lajos helyettes buszvezető szerződés hosszabbítása 
- Bártfai István képviselő beválasztása a Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és 

Pénzügyi Bizottságba 
- Tájékoztató a városközpont kérdésében esetlegesen kiírandó népszavazásról 
- Képviselői kérdések 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 22-én, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 

   Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 
   Tóth János mb. jegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
   Gábris Gabriella 
 

Meghívott: 
 
   Kristóf Jánosné könyvvizsgáló, Low On Conto Zrt. 
   Szilágyi Viktória könyvvizsgáló Low On Conto Zrt. 
   Robicsek Katalin gyógyszerész 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
(7 főből) jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Napirend előtt beszámolt a lejárt 
határidejű határozatokról, továbbá a két ülés között történtekről. Az Ügyrendi Bizottság 
elnökével történt  rövid egyeztetés és indoklás után a 8. napirendi pontot a köztisztviselőket 
megillető juttatásokról szóló rendelet módosítást levette napirendről, mellyel kapcsolatban a 
jegyző úr állásfoglalást kér a Pest Megyei Kormányhivataltól és azt követen kerül ismét a 
testület elé. A 9. napirendi pontot, az együttműködési megállapodás tervezetet a Visegrádi 
Vállalkozók Egyesületével szintén levette napirendről, a Kulturális Bizottság javaslatát 
elfogadva, azzal, hogy a civil szervezeteknek egy egységes együttműködési megállapodást 
fog kidolgozni, illetve felajánlani az önkormányzat. A Kulturális Bizottság szintén kérte a 14. 
napirendi pont, a Valumed Kft-vel kötendő bérleti szerződés levételét napirendről. Mivel 
ezzel kapcsolatban a testületi tagok más-más véleményen voltak szavazásra kérte fel a 
testületet. Kérte, aki támogatja a 14. napirendi pont megtárgyalását, napirenden tatását, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
294/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi az ülés napirendjéről a 
„Valumed Kft-vel kötendő bérleti szerződés” című napirendi pontot. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Kiss Károly: Kérte napirendre venni a helyettesítő autóbusz vezető szerződésének 
meghosszabbítását. Sajnos ez csak most derült ki, ezért nem volt rá alkalom előbb jelezni.  
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy erről az egyebekben lehet majd dönteni. Mivel egyéb 
módosító javaslat nem hangzott el, kérte, aki a napirendet a módosításokkal együtt elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
295/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy a 12. napirendi pontot vegyék előre, mivel a gyógyszerész 
asszony már megérkezett és ne kelljen neki várni, míg az ügye napirendre kerül. 
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1. npr: Testületi állásfoglalás a gyógyszertár nyitva tartására vonatkozóan 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívott: dr Robicsek Katalin gyógyszerész 

 
Abonyi Géza: Lakossági megkeresések érkeztek főként a nyár folyamán a gyógyszertár 
nyári, 3 hétig tartó zárva tartásával kapcsolatosan. A lakosság érdeke, hogy ez az ellátás, 
amennyire csak lehet folyamatos legyen, ezért a testület határozati javaslata az, hogy 1 hétnél 
ne tartson tovább a zárva tartás.  
 
dr Robicsek Katalin: Elmondta, hogy ő az önkormányzattól az épületet bérli, a működési 
engedélyt az ÁNTSZ adja ki, aki egyébként a szakmai felügyeletet is gyakorolja, továbbá a 
patikák működésével kapcsolatos jogszabályok, valamint a dolgozók tekintetében a munka 
törvénykönyve határolják be egy gyógyszertár működését. A zárva tartásra vonatkozó 
jelenlegi jogi szabályozás engedélyt ad a 21 napos bezárásra, csupán az ÁNTSZ-el szükséges 
ezt leegyeztetni. A jövő évtől a munka törvénykönyve előírja, hogy folyamatosan 14 nap 
szabadságot kell kiadni a dolgozónak egyfolytában. Egyedül, kisegítő nélkül a gyógyszerész 
nem dolgozhat, neki pedig ki kell adni a szabadságot. Álláspontja szerint semmi olyat nem 
tett, ami törvényellenes lett volna, előre kiértesítette a betegeket is és nem érezte, hogy ez 
bárkinek is gondot okozott volna. Ha muszáj, lehet ezen változtatni, de akkor ez többszöri 
bezárást fog eredményezni, hiszen akkor ezt a 3 hetet például el kell osztani esetleg 3-szor 
egy hétre.  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy az álláspontokról kellett volna először tárgyalni a város 
vezetésnek a gyógyszerésszel, illetve a bizottság is megtárgyalhatta volna, tehát jobban elő 
kellene készíteni ezt a döntést, mivel most dönteni nem lehet ebben. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a gyógyszerész asszonnyal már tárgyalt egyszer, ahol ő 
gyakorlatilag ugyan ezt az álláspontját mondta el, mint most. Azt szeretné, hogy egy testületi 
állásponttal tudja megkeresni a szakmai felügyeleti szervet, az ÁNTSZ-t a gyógyszertár zárva 
tartásával kapcsolatosan.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint nincs előkészítve megfelelően ez az anyag és úgy gondolja, 
hogy ha a munkatörvénykönyve úgyis a két hetet fogja előírni, akkor nem lehet arra 
kényszeríteni a gyógyszerészt, hogy ezt ne tartsa be. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint a 2 hetes megállapodásba kellene valahogy megegyezni. 
 
Kiss Károly: A legcélravezetőbb az volna, ha megkeresnék az ÁNTSZ-t az állásfoglalás 
végett. 
 
Zeller Tibor: Egy kis konstruktivitást kérne a város részéről, működjenek együtt, hiszen az 
az érdeke a településnek, hogy legyen gyógyszertár, főleg nyáron. 
 
dr Balázs Mária: Véleménye törvényi keretek között meg lehetne oldani a helyettesítést 
például a szomszédos település gyógyszertárával, csak ez egy kis kompromisszumkészséget 
igényelne.  
 
Mikesy Tamás: Kéri, hogy a tisztiorvosi állásfoglalás után a gyógyszerésszel is egyeztetett 
álláspont kerüljön ismét a testület asztalára. Kéri, hogy a határozati javaslatba maradjon benne 
az egyeztetés kezdeményezése a gyógyszerésszel.  
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Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy az ÁNTSZ-től bekérjenek egy állásfoglalást a 
patika nyitva tartására vonatkozóan, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
296/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyógyszertári ellátás területén, 
elsősorban nyáron jelentkező ellátási gondok miatt egyeztetést kezdeményez a 
gyógyszerésszel. A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Tisztiorvosi Szolgálatot, hogy 
adjon állásfoglalást a gyógyszertár nyitva, illetve zárva tartására vonatozóan. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
2. npr: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
Meghívottak: Kristóf Jánosné könyvvizsgáló Low on Conto 
       Szilágyi Viktória Low on Conto 
 
Kristóf Jánosné: A III. negyedéves beszámoló előirányzati része nem volt elfogadható. 
Pénzforgalmi tekintetben azonban hibátlan. Ez által nem volt azonos a Képviselő-testület 
elé terjesztett szám azzal, ami a Magyar Államkincstárhoz mérlegjelentés formájában 
benyújtásra került. Ezt a könyvvizsgálónak szóvá kell tennie. Ez az anomália mára már 
megszűnt, annak köszönhetően, hogy a pénzügyi kolléganők elvégezték a javítást. Így év 
végén már olyan állományt talál a testület, ami megnyugtató.  
 
Abonyi Géza: A bizottság nem tudott konkrét véleményt mondani, az előbb ismertetett 
anomáliák miatt. Mint ismeretes a pénzügyi vezető időközben távozott, a korrekció 
végrehajtását Kiss Károly alpolgármester úr vállalta fel a pénzügyi kolléganőkkel. Ő 
készített egy szöveges beszámolót is erről, amit remélhetőleg minden képviselő 
megkapott. 
 
Bálint Zsolt: A legutóbbi testületi ülésen kapott egy véleményt a könyvvizsgálótól, ami 
viszont már akkor nem tartalmazott helyes adatokat. Miből dolgozik akkor a 
könyvvizsgáló és hogyan tud így hiteles anyagot kiadni? 
 
Kristóf Jánosné: A beszámoló nem készült el időben, ami előfordul máshol is, de ettől 
függetlenül a könyvvizsgálónak van arra egy módszere, hogy milyen anyagokból tud 
dolgozni. Az év végi beszámolót auditálja a könyvvizsgáló, a félévi és a háromnegyedévi 
beszámoló csak tájékoztató jellegű. A beszámolót az önkormányzatnak kell elkészíteni, a 
könyvvizsgáló azt csak ellenőrzi. A Pénzforgalom rendben van, azzal eltérés nincs, 
viszont, ha rossz előirányzathoz viszonyítanak valós adatokat, akkor rossz számok jönnek 
ki. Mindig van és lesz is javítani való, de nagy vonalakban már helyén van a dolog és 
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fontos, hogy tovább menjenek azon az úton, amelyen elindultak, és főként a 
kintlévőségek, az adók behajtására kell továbbra is fektetni a hangsúlyt. 
 
Bártfai István: Ki a felelőse annak, ha a hivatalban költség túllépés jelentkezik? 
 
Mikesy Tamás: Ezt ő is kérdezi, hiszen látható, hogy csak a hivatal lépi túl a tervezetet, 
semelyik másik intézmény nem. Véleménye szerint ezért a pénzügyi vezető és a jegyző a 
felelős. 
 
Ostermann Béláné: Elmondta, hogy előirányzat módosításra most is szükség van. A 
jelentős 24 millió forint a kártérítési összeg, ami még év elején lett kifizetve. Azt is tudni 
kell, hogy az igazgatáson azért jelentkezik mindig túllépés, mert oda van könyvelve sok 
minden. 
 
Bálint Zsolt: Nem érti, hogy miért vannak ezek a nagymérvű túllépések, kérdezi a jegyző 
úrtól, hogy hogyan ellenőrizte a hivatal pénzügyi kiadásait, teljesítéseit? 
 
Tóth János: Elmondta, hogy, mint ismeretes 3 hónapja vállalta el a jegyzői feladatok 
ellátását, és ennek a költségvetésnek az összeállításánál, valamint a féléves beszámoló 
elfogadásakor nem volt még itt. Tudni kell, hogy egy költségvetésnél előre nem lehet 
mindenre kiterjedően gondolni. Az önkormányzati költségvetés tulajdonképpen egy 
tervezet és ahhoz képest év közben lehetnek változások, ami természetesen nem baj, csak 
tudni kell róla mindenkinek. Az év közben hozott testületi döntéseket ne a hivatalon és a 
jegyzőn kérjék számon a képviselők, hanem saját magukon.  
 
Bártfai István: Ezek az elcsúszások véleménye szerint elfogadhatatlanok. Úgy gondolja, 
hogy az intézményvezetőket negyedévente figyelmeztetni kellene, ha látszik a túllépés. 
 
Abonyi Géza: Úgy gondolja, hogy a számok helyre fognak kerülni, amint lesz egy olyan 
pénzügyi vezető, aki kézbe tudja venni a pénzügyeket. Valóban voltak olyan hibák, 
melyeket nem lett volna szabad elkövetni a gazdálkodás során, de úgy gondolja, hogy van 
ok az optimizmusra, hiszen a város gazdálkodása biztonságos és megfelelő.  
 
Mikesy Tamás: Úgy tűnik, itt mindig ugyanaz a dilemma kerül elő valahányszor a 
költségvetésről van szó, ez nevezetesen az, hogy kellene végre egy hozzáértő pénzügyi 
vezető, aki ezt az elejétől a végéig felügyeli. Azt nem fogadja el, hogy a jegyző úr nem 
felelős a beszámoló előterjesztéséért, illetve, hogy az időben le legyen adva a 
könyvvizsgálóknak. Valakinek már végre magára kellene vállalni a város pénzügyi 
vezetését.  
 
Tóth János: Elnézést kért Bálint Zsolt képviselőtől az előbbi válaszáért. Elmondta, hogy 
természetesen nem azt akarta ezzel kifejezni, hogy nem felelős a költségvetésért, csupán 
az elmúlt 3 és fél hónapban nem sikerült csodát tenni, de nem is erre vállalkozott. Ami a 
jövőt illeti, természetesen részt kíván venni a költségvetés összeállításában, tervezésében 
és azért már tudja vállalni a felelősséget jövő ilyenkor. Adóhátralék ügyben kb. 200 
felszólítás került kiküldésre, a következő lépés a gépjárművek forgalomból való kivonás, 
inkasszó, letiltás és végső soron akár ingó- és ingatlan végrehajtásra is sor kerülhet, 
amennyiben az adott helyzet azt indokolja. 
 
- A Képviselő-testület 4 fővel van jelen, mivel 3 képviselő távozott az ülésteremből –  
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Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a III. negyedévi beszámolót 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

297/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. npr: A 2012. évi költségvetés koncepció 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
- A Képviselő-testület 5 fővel van jelen –  

 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a koncepciót, melyet véleményük szerint a 
jelenlegi tudás szerint kell összeállítani. Ehhez viszont nem a 2011-es költségvetés terv 
számait, hanem a tényleges teljesítés számait, korrigálva azokkal a kifizetésekkel, ami 
egyszeri volt 2011-ben.  
 
Mikesy Tamás: Ez a koncepció nagy általánosságokat fogalmaz meg, de ebben a jelenlegi 
helyzetben nem is lehet sokkal több konkrétumot írni.  Viszont előbb-utóbb valóban 
koncepciót kell alkotni és nem lehet kifelejteni 20 milliós tételeket, mint tavaly. Nem ért 
egyet azzal, hogy a 2011-es költségvetés legyen az alapja a 2012-es költségvetésnek, több ok 
miatt is, az egyik ilyen, hogy abban a Művelődési ház költségvetése teljesen le volt nullázva, 
tehát ugyanezt nem lehet folytatni 2012-ben.  
 
Bártfai István: Ez a koncepció véleménye szerint egy jó irányelvet fogalmaz meg, annyit 
kér, hogy ez legyen is betartva. 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy szeretne látni egy olyan költségvetés táblát is, amely a kölcsönök 
nélkül mutatja a tényleges számokat. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a 2012-es költségvetési koncepciót 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
298/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési 
koncepciót elfogadja és azt a következő évi költségvetési rendelet-tervezet készítés 
alapjának tekinti. 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

- A Képviselő-testület 6 fővel van jelen –  

 

4. npr: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tóth János (írásbeli) 

 

Tóth János: Az elmúlt időszakban e rendelet vonatkozásában módosítási javaslattal élt a 
testület, az egyik a lakásbérleti jogviszony felmondásával, a másik a közmű tartozással 
kapcsolatos szabályozás, mint különös felmondási indok az előterjesztett rendelet tervezet 
szerint kerülhet szabályozásra.  
 
Bálint Zsolt: A szövegben a „vagy” kifejezéssel ért egyet, amennyiben a két eset közül 
valamelyik fennáll, akkor már életbe léphet a szankció. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal. Mivel egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a elfogadta a 16/2011. (XII.22.) a lakások és helyiségek 
bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló rendeletet módosítását. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 
 

5. npr: A helyi adóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tóth János (írásbeli) 

 
- A Képviselő-testület 7 fővel van jelen –  

 
Tóth János: A rendelet módosítás egyrészt törvényi változás miatt, másrész bizottsági 
javaslatra került előterjesztésre. Elmondta, hogy a kommunális adó mértékének emelését – a 
bizottság által javasolt összegre – nem javasolja mivel az azzal járó plusz munka költségei a 
beszedhető többletet meghaladnák. E helyett a munka helyett inkább a behajtásra kellene 
koncentrálni és jövőre esetleg egy magasabb összeget lehetne bevezetni. Az inflációt követő 
érték 26.000 Ft, tehát maximum erre az összegre lehet emelni, de lehet módosítani év közben 
is az adó mértékét, például július 1-től. 
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Zeller Tibor: Még nem tudni, hogy a szemét szállítás mennyibe fog kerülni a jövő évtől és 
tudvalevő, hogy ez az adó nagyrészt ezt fedezi, így ha nem kerül emelésre, akkor nem tudni, 
hogy miből fedezi majd az önkormányzat a szemétszállítást.   
 
Bártfai István: Nem biztos, hogy minden terhet át kell hárítani a lakókra 100%-osan.  
 
Mikesy Tamás: Hosszútávon arra kellene ösztönözni a lakosságot, hogy minél kevesebb 
szemetet termeljen, ehhez viszont olyan rendszerre kellene áttérni, ahol a ténylegesen 
felhalmozott szemét mennyiségért fizet a lakosság.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint lehet, hogy most kellene emelni valamennyit, minthogy 
jövőre túl sokat kelljen. 
 
Abonyi Géza: Javasolta a kommunális adó mértékének 20.000 Ft/év összegre való emelését, 
mivel várhatóan a szemétszállítás költségei várhatóan 25%-al emelkednek majd. 
 
Tóth János: Amennyiben ezt a javasolt összeget elfogadja a testület, akkor ezt a második 
félévtől, azaz 2012. július 1-től lehet bevezetni. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb kérdés, illetve javaslat nem volt, kérte, aki a rendelet 
módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a elfogadta a 17/2011. (XII.22.) a helyi adóról szóló 
rendeletet módosítását. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

6. npr: Nem lakás célú helyiségek bérleti díjának szabályozása 
Előterjesztő: Tóth János (írásbeli) 
 
Tóth János: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a tornacsarnok bérleti 
díjaiban emelést javasolna, mivel a környékbeli településeken ettől messze magasabbak már a 
díjak. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy azt azonban figyelembe kell venni, hogy a tornacsarnok 
világítása sajnos nagyon gyenge. 
 
Bálint Zsolt: Át kellene gondolni, hogy a felnőtt focisták mennyi támogatást kapnak azzal 
együtt, hogy ingyenesen veszik igénybe a sportcsarnokot. Ezt némileg igazságtalannak tartja, 
hiszen aki például röplabdázni akar, annak ki kell fizetni az óradíjakat. Nehéz is bejutni 
hétköznapokon a sportcsarnokba, mert mindig a focisták vannak ott.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy gondolják át ezt a témakört még egyszer, és majd a következő 
hónapok valamelyikén újra tárgyalja a testület. 
 
 
 
 
 



10 
 

7. npr: A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Tóth János (írásbeli) 
 
Tóth János: Ismertette a rendeletalkotás indokoltságát, elmondta, hogy a benne szereplő 
számokra természetesen lehet a testületnek is módosító javaslata, de a 7. §-ban szereplő 
díjazás most is megilleti az anyakönyvvezetőket, jegyzői utasítás szerint. 
 
Mikesy Tamás: Nem ért egyet azzal, hogy munkaidőben is kapjon a kihelyezett esküvői 
szertartásért pénzt az anyakönyvvezető. 
Abonyi Géza: Véleménye szerint halasszák későbbre ennek a napirendnek a tárgyalását, mert 
az egyik anyakönyvvezető kolléganő úgyis itt lesz az adóhátralékos ügyek tárgyalásakor és 
akkor hozzá lehet intézni a felmerülő kérdéseket. 
 

8. npr: Visegrád Város környezetvédelméről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Tóth János: A környezetvédelmi rendelet módosítására egy törvényességi észrevétel miatt 
van szükség, a parlagfűvel összefüggő rendelkezés vonatkozásában.  
 
Abonyi Géza: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendelet módosítását 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a elfogadta a 18/2011. (XII.22.) Visegrád Város 
környezetvédelméről szóló rendeletet módosítását. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

9. npr: Egyezségi ajánlat a Duna ’96 Kft-vel 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy konzultált ez ügyben az önkormányzat jogászával és ő úgy 
gondolja, hogy egy használati jogot alapító szerződés megkötésével lehet ennek a 
megkeresésnek eleget tenni. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a HÉSZ módosítással lehetne ezt teljes körűen rendezni, 
mert régen ez az önkormányzat tulajdona volt. Ő ezt a verziót támogatná. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint egy barátságos magatartással kellene fordulni az 
ajánlattevő felé és támogatja Zeller Tibor javaslatát. 
 
Bártfai István: Javasolja a használati jogot alapító szerződés elkészítését, majd mikor az 
megvan, akkor újra ide kerül a testület elé. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
299/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete használati jogot alapító szerződést 
köt a Dunavár ’96 Kft-vel, a tulajdonukban lévő Görgey Lépcső ingyenes használati 
jogára, határozatlan időre. Ennek ellentételezéseként Visegrád Város Önkormányzata 
vállalja, hogy a Dunavár ’96 Kft. tulajdonában lévő visegrádi 3 hrsz alatt nyilvántartott 
229 m² beépítetlen területre adófizetési kötelezettséget nem állapít meg a Kft. részére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás tervezet részleteinek 
kidolgozására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
10. npr: Államigazgatási jogkörre vonatkozó felelősségbiztosítás kötési ajánlat 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Tóth János: Az ajánlat arról szól, hogy amennyiben a hivatal szándékon kívül károkozást 
követne el államigazgatási jogkörben, akkor 5 millió forintos értékhatárig a biztosító helyt áll, 
azzal, hogy a biztosítási kárból 50 ezer forintot az Önkormányzat fizet. A biztosítás 
megkötése csak 1 évre vonatkozna, 90 ezer Ft/év összegért. 
Mikesy Tamás: Mi a helyzet akkor, ha a kár érték magasabb, mint 5 millió forint? 
 
Bálint Zsolt: Meg kellene azt is kérdezni, hogy mikortól él a biztosítás a meghozott döntéstől 
vagy a kár bekövetkeztétől? 
 
Abonyi Géza: Mivel felmerültek olyan kérdések, melyeket tisztázni szükséges az 
ajánlattevővel, ezért úgy gondolja, hogy erre a következő ülésen tudnak visszatérni. 
 

11. npr: Városi főépítész szerződése 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: A főépítész úrnak két szerződése szerepel az előterjesztésben. Az egyik a 
szabályozási terv módosításával összefüggő, mely munkát már el is készített. A másik pedig 
egy általány szerződés lenne óradíjjal az esetenkénti főépítészi tevékenységre. Az elmúlt 
évben kb. 30-35 órát jelentett a szükséges egyeztetés az építéshatósággal.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint lett volna igény több órára is, mert akkor nem állnának 
úgy bizonyos kérdések, ahogy most, mint például városközpont meg a biofűtőmű. 
 
Abonyi Géza: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
300/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
 

I. Visegrád Város Képviselő-testülete  a Szabályozási Terv módosítása során a 
főépítészi tevékenység végzéséért 150 e Ft + ÁFA összeget fizet meg Borosházi 
Tamásnak.  

 
II. Visegrád Város Képviselő-testülete a főépítész alkalomszerű megbízásának 

keretszerződését elfogadja (7000,- Ft/ó+ ÁFA) és arra a költségvetésben 
pénzügyi keretet biztosít a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.  
 

Határidő: 2012. 01.15. 
Felelős: polgármester 

 
12. npr: Lakossági megkeresés 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Lakossági megkeresés érkezett az öböl sport célú hasznosítására, illetve főként 
hajók tárolására vonatkozóan. Véleménye szerint ez egy nagyon pozitív dolog lenne, csak 
ehhez engedélyt kell szerezni a területre jogokkal rendelkező szervezetektől. 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Kajak Kenu Szövetséggel megpróbál kapcsolatba lépni, 
ennyit tud segíteni az ügy érdekében.  
 
Mikes Tamás: Valószínűleg a feltételek következtében a beruházási költségek nagyon 
magasak lesznek majd, ezért azt kéri, hogy amennyiben arra kerül a sor, ne az 
önkormányzatnak kelljen ezeket a költségeket viselnie. 
 
dr Balázs Mária: Vannak különböző pályázati lehetőségek is.  
 

- A Képviselő-testület 6 fővel van jelen –  
 

Abonyi Géza: Kéri, hogy a testület szavazzon a határozati javaslatról, hogy a szándék 
komolyságát ezzel is kifejezzék.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
301/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja visegrádi lakosok 
kérelmét a „Felső öböl” sport és hobbi célú hajózásának lehetővé tételére. Felkéri a 
polgármestert, hogy az érintett területi tulajdonossal, kezelővel és egyéb szervezetekkel 
vegye fel a kapcsolatot és folytasson tárgyalást a kérelemben foglaltak megvalósítása 
érdekében. A tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Képviselő testületet. 
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Határidő: 2012. február 28. 
Felelős: polgármester 

 
13. npr: Danubia Tv támogatási kérelme 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: A javaslat ez volna, hogy egyenlőre csak két hónapra határozzák meg a 
támogatás összegét, amíg nem látják pontosan a költségvetés összegeit. Az első két hónapra 
tartsák meg az eddigi támogatás részarányos részét, ami 1 millió 400 ezer forint volt 
eredetileg. 
 
Bálint Zsolt: Javasolta, hogy 167.000 Ft-ot, - ami feltétlenül szükséges a működésükhöz –
szavazzák meg az első 3 hónapra.  
 
Mikesy Tamás: Egyetértett a javaslattal. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
302/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január, február, március 
hónapban 167.000,- Ft összeggel támogatja a Danubia Televíziót. A további támogatást a 
2012. évi költségvetés függvényében kívánja meghatározni a Képviselő-testület. 
 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására! 
 

Határidő: 2012. 03.31. 
Felelős: polgármester 

14. npr: Egyebek 
 
dr Balázs Mária lemondása bizottsági elnöki tisztségéről 
 
Dr Balázs Mária: Lemond az Egészségügyi, Szociális- és Környezetvédelmi Bizottsági 
elnöki pozíciójáról. Döntését azzal indokolta, hogy ezen bizottság elnökeként csak elutasító 
határozatokat kellett aláírnia, mert a költségvetésben nem volt a segélyezésre fedezet, holott a 
testület különböző döntésekkel számára túlzásnak tartott összegek kifizetéséről dönt, mint 
például a most elfogadott főépítészi szerződés, illetve a Máthé Gábornak adott megbízás 
hasonló feladatok ellátására.  
 

- A Képviselő-testület 6 fővel van jelen –  
-  

Szendrey Lajos helyettes buszvezető szerződés hosszabbítása 
 
Kiss Károly: A szerződés ugyan azt tartalmazza, mint a 2011-re megkötött. 
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Abonyi Géza: Miután a testületi tagok néhány kérdését tisztázták, kérte, aki a szerződés 
meghosszabbítását elfogadja, 2012. december 31-ig, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
303/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt Szendrey Lajossal 
2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra a városi autóbusz vezetőjének 
helyettesítésére. 
 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.  
 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Bártfai István képviselő beválasztása a Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és Pénzügyi 
Bizottságba 
 
Abonyi Géza: Bártfai István képviselő úr jelezte, hogy szívesen részt venne a 
Városgazdálkodási Bizottság munkájában. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
304/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bártfai Istvánt a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság tagjává választja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Sportpálya szivattyú javítási költségei 
 
Abonyi Géza: Bártfai István képviselő úr jelezte már korábban is, hogy a sportpálya 
karbantartási munkálatai során a szivattyú leégett, meghibásodott, melynek javítási költségeit 
kéri megtéríteni, melynek összege 287.000 Ft. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
305/2011. (12.22.)  
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 287.000 Ft összeget biztosít a 
meghibásodott sportpálya átemelő szivattyú költségeire. 
 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tájékoztató a városközpont kérdésében esetlegesen kiírandó népszavazásról 
 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet, hogy felmerült a városközponttal kapcsolatban egy 
népszavazás lehetősége, mivel úgy látja, hogy ebben a kérdésben a testület is igen megosztott. 
Kérdezi, hogy mi a véleménye erről a képviselőknek? 
 
Mikesy Tamás: Alapvetően a népszavazás egy demokratikus módja lenne az ügy 
eldöntésének, azonban félő, hogy jelenleg nincs olyan helyzetben az önkormányzat és ez az 
egész ügy, hogy kellő információt tudjon átadni a lakosságnak ahhoz, hogy megalapozott 
döntést lehessen hozni.  
 
Bártfai István: Tudomása szerint egy népszavazás költsége 1 millió forint körül van. Ezen 
kívül nagyon egyértelműen kell tudni feltenni a kérdést, ahhoz, hogy eldönthető legyen 
világosan mindenkinek, hogy mit akar. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint minél hamarabb el kellene mozdulni már a városközponttal 
kapcsolatban és erre egy jó megoldás lenne a népszavazás. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint előbb meg kellene várni a 2012-es költségvetést, továbbá az 
új önkormányzati törvényt, hogy konkrétumokat tudjanak mondani majd a lakosságnak az 
anyagiakról is, hogy miből lesz megvalósítható ez az egész városközpont. Szeretné azt is 
látni, hogy pontosan mennyibe fog kerülni a beruházás és azért valaki felelősséget is vállal. 
 
Bártfai István: Tudomása szerint egy népszavazás költsége 1 millió forint körül van. Ezen 
kívül nagyon egyértelműen kell tudni feltenni a kérdést, ahhoz, hogy eldönthető legyen 
világosan mindenkinek, hogy mit akar.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint minél hamarabb el kellene mozdulni már a városközponttal 
kapcsolatban és erre egy jó megoldás lenne a népszavazás.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint előbb meg kellene várni a 2012-es költségvetést, továbbá az 
új önkormányzati törvényt, hogy konkrétumokat tudjanak mondani majd a lakosságnak az 
anyagiakról is, hogy miből lesz megvalósítható ez az egész városközpont. Szeretné azt is 
látni, hogy pontosan mennyibe fog kerülni a beruházás és azért valaki felelősséget is vállal.  
 
Abonyi Géza: A városközpont megvalósítása nem függ a 2012-es költségvetéstől, hiszen az 
pályázati pénz. A hitel visszafizetése a későbbi évek költségvetését érinti, természetesen van 
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benne kockázat, de véleménye szerint ez a kérdés nem annyira bonyolult, hogy ne lehessen 
ezt eldönteni.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint jó volna, ha nem kellene népszavazást kiírni, hanem a 
képviselők mellé tudnának állni az ügynek. Véleménye szerint a költségvetés akkor lesz 
bajban, ha nem csinálnak semmit. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, ahhoz a kiviteli 
tervekre rá kell szánni a pénzt. Amint meg lesz a költségbecslés, akkor el lehet dönteni, hogy 
kiírható-e a közbeszerzés, ha igen, és lesz rá kivitelező, aki elvállalja, akkor még lehet 
csinálni a kalkulált pénzből.  
 
Bártfai István kérdései 
 
Bártfai István: Kérjen a testület egy beszámolót a Városfejlesztési Kft-től, hogy az eddig 
eltelt időszakban mit csináltak. Jó lenne, ha elindulhatna a jövőre a homlokzat felújítási 
pályázat, a Schulek utcát is jó lenne leburkolni, valamint a Tölgyfa utca vízelvezetését is meg 
kellene oldani.  
 
Mikesy Tamás képviselő kérdései 
 
Mikesy Tamás: Azt hallani, hogy a buszból újfent eltűntek dolgok. Most már miért nem kell 
őrzött parkolóban állnia a busznak? Az új szabályzat szerint 10 napnál kevesebb időre idegen 
sofőrkezébe nem adják, viszont ez már megtörtént.  
 
Kiss Károly: Nem tűntek el újfent dolgok, csak nem volt leltár, amikor a Petőcz úr átadta a 
buszt. Most az derült ki, hogy az ún. GO-BOKSZ tűnt el, ezzel kapcsolatban a jegyző úrnak 
kellene írnia egy levelet a Petőcz úrnak.  
 
Abonyi Géza: Mert akkor úgy tájékoztatták, hogy a szerződésben benne van.  
Mivel a korábban megkötött szerződést be kellett tartania ő vállalja a felelősséget azért, hogy 
arra a bécsi útra elment busz sofőr nélkül, ez az ő döntése volt.  
 
Mikesy Tamás: Igaz-e az, hogy a Rákóczi utca lenti szakaszára útépítési engedély van 
beadva, illetve, hogy a fenti szakaszra pedig vízelvezetési engedély kérelem van folyamatban, 
ami tulajdonképpen a meglévő útra vonatkozik? Továbbá a Geoszolg emberei mit csinálnak 
ezen a területen, mert állítólag még mindig tevékenykednek ott.  
 
Abonyi Géza: A lenti szakaszra valóban útépítési engedély lett beadva, mivel ez a rész 
majdnem teljesen vízszintes, itt nem lehet kifogás, hiszen egy jó színvonalú utat lehet ott 
építeni, ami a Schneider úrnak is hasznos lesz. A fenti szakaszra valóban vízelvezetést kell 
megoldani, mely álláspontja szerint egy betonburkolattal oldható meg, tehát erre lett beadva 
engedély. A Geoszolg Kft. nem dolgozott azon a területen és most sem dolgozik ott. 
Tudomása szerint a Geoszolg Kft.-től egy vállalkozó a Bagi úrnak végzett munkálatokat.  
 
Bálint Zsolt: Tudomása szerint a polgármester úr nem kért írásbeli szakvéleményt arról a 
repedésről, aminek keletkezését be is jelentették a Schneiderék. Vállalja a polgármester úr a 
felelősséget, ha ezért ott valami történik?  
 
Abonyi Géza: A szakértők szerint az a repedés a hónapokig tartó szárazság miatt keletkezett 
és nem jelent veszélyt, de természetesen vállalja a felelősséget.  
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Mikesy Tamás: Kéri, hogy ebben az ügyben az egyebekben felvetett kérdésekre a válaszokat 
írásban iktatószámmal, pecséttel ellátva kéri, mert ha ott valami probléma lesz, nem vállalja a 
kollektív felelősséget, hiszen véleménye szerint itt komoly életveszély is van és folyamatosan 
rossz döntések születnek.  
 
Bálint Zsolt képviselő kérdései 
 
Bálint Zsolt: Van-e az önkormányzatnál megbízási szerződés úgy általában?  
 
Abonyi Géza: Igen, biztosan van, de most nem tudja felsorolni, hogy melyek ezek. 
Amennyiben képviselő úr megmondja, hogy mire kíváncsi, akkor annak utána néznek.  
 
Bálint Zsolt: Kérdezi, hogy miért nem kapott 15 napon belül írásban választ a jegyző úrtól a 
korábban feltett kérdéseire?  
 
Tóth János: Elmondta, hogy cafeteria ügyben a kolléganők kiszámolták, hogy a képviselő úr 
számításai lehet, hogy jók, de pillanatnyilag nincs olyan összeg, amely erre kiosztható lenne. 
Tudni kell, hogy a kollégák tisztában vannak azzal, hogy milyen illetménykiegészítésben 
részesülnek, illetve azzal is, hogy milyen anyagi helyzetben van az önkormányzat.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint ez nem volt igazságos döntés, hiszen a kisebb keresetűek 
ezzel rosszabbul jártak, mint ha 25 %-al csökkentették volna a fizetésüket. Továbbá még 
mindig nem érti, hogy miért nem lehetett ezeknek a dolgozóknak is megadni legalább azt a 
3000 forintot a 4 hónapra, amit a többi intézményben megkaptak.  
Kéri még az Ásványvíz Kft-vel aláírt szerződés bemutatását.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, hogy 
térjenek át az egyebek további kérdésköreire, amit viszont zárt ülés keretében javasol 
megtartani. Kéri, aki a zárt ülés tartásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
306/2011. (12.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés tartásáról döntött az 

adóhátralékosok, illetve a jegyző asszony juttatásairól szóló napirendek tárgyában. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Abonyi Géza: A nyílt ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 
 

 
Abonyi Géza          Tóth János 
polgármester         mb. jegyző 
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