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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Alpolgármester úr jelezte, hogy hivatali 
elfoglaltságai miatt ma nem tud jelen lenni. A kiküldött napirendhez képest két pótnapirend 
felvételét javasolta, a Visegrádi Városfejleszt� Kft. m�ködésének támogatása és az alapító 
okiratának módosítása cím� napirendi pontot 2. napirendi pontként, a Városi Konyha részére 
f�z�üst beszerzése cím� napirendet pedig az Egyebek napirend elé 9. napirendi pontként. 
Mivel egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítási 
javaslataival egyetért, most szavazzon! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az ülés napirendjét a módosítással együtt 
elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 
támogatása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 Meghívott:  Cseke László TDM elnök 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az egyesület január 5-én kelt levelében kérelmezte az önkormányzattól, 
hogy a 2015. évi költségvetésükre szánt összegb�l el�leget fizessen ki részükre, ahhoz, hogy a 
munkabéreket és a bejöv� számlákat ki tudják egyenlíteni. Mint ismeretes az egyesület 
Visegrád város turizmusának fellendítésére jött létre és az önkormányzat m�ködteti a TDM 
irodát, melyben szakembereket alkalmaz. Az önkormányzatot egy együttm�ködési 
megállapodás is kötelezi arra, hogy az egyesületet támogassa, ezért az egyesület az el�leg 
kérelme mellett benyújtotta a 2015. évi támogatásra vonatkozó igényét is, melyet a pénzügyi 
Bizottság megtárgyalt, kialakította álláspontját, mely szerint 13.000.000,- Ft-ban határozta 
meg a 2015. évi támogatást, melyb�l 1.800.000,- Ft-ot el�legként az önkormányzat soron 
kívül utaljon ki.  
 
Cseke László: Ez a támogatási összeg megegyezik a tavalyival, annyiban különbözik, hogy a 
jöv� évi el�leget már belekalkulálták, azért hogy ne kelljen minden évet így indítani, hogy 
el�leget kér az egyesület a bérek kifizetésére. 200 eFt-ot a Pénzügyi Bizottság elkülönített a 
kis szállásadók részére kötelez�en kihelyezend� tábláira.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és úgy van, ahogy elnök úr mondta, hogy 
azért, hogy a jöv� évet ne kelljen megint ilyen el�leg kérelemmel kezdeni, ezért azt már 
beletették a támogatási összegbe. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot, a 
13.000.000,- Ft-os támogatási összeggel elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
1/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet (Visegrád, F� u. 81., képviseli: Cseke László 
elnök) 2015. évben a m�ködési kiadásaira 13.000.000.- Ft támogatásban részesíti. 
2. A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban megítélt támogatásból 1.800.000,- 
Ft-ot el�leget biztosít az Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet részére.  
3. A képvisel�-testület a támogatást az önkormányzat és a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület között létrejött középtávú együttm�ködési megállapodás 1. 
pontjában vállalt kötelezettsége terhére az el�z� évi idegenforgalmi adóbevételéb�l biztosítja. 
4. A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy az 1. pontban a Visegrád 
és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület javára megítélt támogatást az önkormányzat 
2015. évi költségvetésébe tervezze be.   
5. A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 2. pontban az 
egyesület javára megítélt el�leg azonnali átutalásáról intézkedjen. 
6. A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�, Félegyházi András polgármester 
Határid�:  1. pont esetében: 2015. február 4. 
         4. pont esetében: 2015. február 4. 
    5. pont esetében: azonnal 
    6. pont esetében: 2015. február 15. 
 

2. npr: Visegrádi Városfejleszt� Kft. m�ködésének támogatása és az alapító 
okiratának módosítása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Bozzay Péter a VVF kft. ügyvezet�je jelezte, hogy a Kft-nek nincs fedezete 
a december havi bérekre, ugyanis az eredetileg tervezett városközpont beruházás tolódik és 
áttev�dik az idei évre a befejezési határid�, ezért a tavalyi évben nyújtott önkormányzati 
támogatások csak 2014. szeptember 30-ig nyújtottak fedezetet. Az ügyvezet� jelezte, hogy a 
tavalyi év lezárásához 1.500.000,- Ft támogatás szükséges, illet�leg korábban a testület által a 
településfejlesztési stratégia fejlesztésére támogatásként átadott 1,9 millió Ft-ot m�ködési 
kiadásokra fordíthassa. Így ezt a korábban meghozott testületi határozatot hatályon kívül kell 
helyezni és ezt az összeget így lehet m�ködési kiadásokra fordítani. Továbbá kéri az 
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ügyvezet�, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a VVF Kft m�ködési kiadásaira 
biztosítson 2.500.000 Ft összeg� támogatást, hogy a 2015. január, február, március havi 
munkabéreket és a bejöv� számlákat ki tudja fizetni.  
Az el�terjesztés másik része, hogy a VVF Kft felügyel� bizottságának két tagja Dobó István 
és Lelkes László írásban jelezték, hogy a felügyel�bizottsági tagságáról lemondanak. Ezért új 
tagokat szükséges választani és ebb�l kifolyólag az alapító okiratot is módosítani kell. Ezek 
miatt Félegyházi András polgármester Bozzay Péter ügyvezet�vel egyeztetett az új tagok 
személyér�l, vele összhangban Mikesy Tamás és Bene Balázs személyére tettek javaslatot. A 
felügyel�-bizottsági tagságra javasolt személyekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi ok nem 
merült fel. A felügyel�-bizottsági tagságra javasolt személyek a felkérést elfogadták. 
Harmadik felügyel�-bizottsági tag, Zeller Tibor jelezte, hogy továbbra is vállalja a VVF Kft 
felügyel�-bizottságában a tagságot.   
 
Bozzay Péter: Aljegyz� úr nagyon jól összefoglalta a kérését, kéri a testület támogatását. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� I. számú határozati 
javaslatot elfogadja, ezt most kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
2/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 165/2014. (07.08.) Ökt 
határozatát hatályon kívül helyezi.  
2) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a 165/2014. (07.08.) Ökt határozat 2. pontja alapján a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft a részére Visegrád Város Településfejlesztési Stratégia 
elkészíttetése okán nyújtott 1.905.000 Ft összeg� támogatást a Kft m�ködési kiadásaira 
fordíthatja. 
3) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejleszt� Kft-t (Visegrád, F� u. 81., 
képviseli: Bozzay Péter ügyvezet�) a 2014. költségvetési évet terhel� még ki nem fizetett 
m�ködési kiadásaira (december havi bérek) 1.500.000 Ft összeg� támogatásban részesíti. 
4) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejleszt� Kft-t a 2015. január, 
február, március havi munkabérek és a bejöv� számlák kifizetése érdekében 2.500.000 Ft 
összeg� támogatásban részesíti.    
5) A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a 3. és a 4. pontokban a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft javára megítélt támogatásokat az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe tervezze be.   
6) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a 3. és a 4. pontokban a 
Kft javára megítélt támogatás átutalásáról intézkedjen. 
7) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-vel kötend� támogatási szerz�dések aláírására. 
 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz�, Félegyházi András polgármester 
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Határid�:  3. pont esetében: azonnal 
         4. pont esetében: azonnal 
    5. pont esetében: 2015. február 4. 
    6. pont esetében: azonnal 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� II. számú 
határozati javaslatot, mely a felügyel� bizottság tagjaira vonatkozik, elfogadja, ezt most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
3/2015 (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a Visegrádi Városfejleszt� 
Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy  
Dobó István József (szül. hely, id�:Balassagyarmat, 1951.07.17., anyja neve:Kovács Márta 
Mária,  személyi azonosító:1-510717-1675, lakcím: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6/a) és 
Lelkes László (szül. hely, id�:Budapest VIII., 1973.03.05., anyja neve:Zentai Ágnes, személyi 
azonosító: 1-730305-1542, lakcím: 2026 Visegrád, Berkenye u. 20.) felügyel�-bizottsági 
tagok megbízatása, lemondás miatt megsz�nik. 
2) A Képvisel�-testület, mint a Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság 
taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy 2015. február 1-t�l öt évre az alábbi 
személyeket választja meg felügyel�-bizottsági tagoknak, mivel a korábbi felügyel� bizottsági 
tagok megbízatásuk lemondás miatt megsz�nt: 
a) Mikesy Tamás (szül. hely, id�: Budapest, 1968.08.16. Kecskemét, 1944.09.09., anyja 
neve:Gyulavári Márta, személyi azonosító:1-4680816-1816, lakcím: 2500 Esztergom, Vár u. 
10.) 
b) Bene Balázs (szül. hely, id�:Budapest XIII., 1971.06.28., anyja neve:Mikola Mária 
Zsuzsanna, személyi azonosító: 1-710628-4112, lakcím: 2025 Visegrád, F� u. 36.). 
3) A Képvisel�-testület, mint a Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság 
taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy Zeller Tibort (szül. hely, id�:Dunabogdány, 
1955.01.19., anyja neve:Rixer Magdolna, személyi azonosító:1-550119-2472, lakcím: 2023 
Dunabogdány, Erzsébet királyné út 69.) felügyel�-bizottsági tagságában meger�síti.  
4) A Képvisel�-testület, mint a Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság 
taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy elfogadja a Visegrádi Városfejleszt� Kft (Cg. 
13-09-139872, székhely: 2025 Visegrád F� utca 81., ügyvezet�: Bozzay Péter) alapító 
okiratának (felügyel�-bizottsági tagok személyek változásával kapcsolatos) módosítását, az 
Alapító Okirattal egységes szerkezetbe foglalva.  
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat 
aláírására.  
 

Határid�:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2015. február 1. 
Felel�s:    Félegyházi András polgármester 
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3. npr: Bizottsági beszámolók a 2014-ben végzett munkáról  

      El�terjeszt�k: Bizottsági elnökök 
 
A Gazdasági és Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság 2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolója 
 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsoltot a Gazdasági és Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság 
elnökét, hogy tartsa meg a beszámolóját a bizottság 2014-ben végzett munkájáról. 
 
Bálint Zsolt: A tavalyi évben a Pénzügyi Bizottság biztosítani tudta a bizottságok által kért 
összegeket, ugyan néhány beruházás áthúzódott az idei évre, ilyen például az óvoda 
homlokzat felújítása, vagy a F� utcai járdaszakasz felújítása. A gazdálkodás jól sikerült tavaly 
160 millió Ft-al indultak és 220 millió Ft-al fejez�dött be az év, tehát maradt pénz. De ez az 
idei évben nagyon jól fog jönni, mivel a városközpont és gát beruházás még nem tudni, hogy 
mennyibe fog kerülni. A kintlév�ségek n�ttek, ami négy olyan nagy vállalkozásnak 
köszönhet�, akik tovább halmozzák a tartozásokat, ellenük elindultak a megfelel� eljárások. 
A kalkulált költségvetés teljesült, egyedül a telekadónál van elmaradás, de a többi adónemben 
még túl is teljesült az el�irányzat. Ez évben is az a cél, hogy a tartalék alapba 250 millió Ft 
maradjon, mivel a nagy beruházások kimenetele bizonytalan, de remélhet�leg júliusra ez eld�l 
és ha marad ebb�l, akkor azt a Városfejleszt� Bizottságnak átadják, hogy minél több 
beruházás megvalósulhasson. Megköszönte a hivatal pénzügyi csoportjának a munkáját, 
bármikor bármilyen kérdéssel fordultak hozzájuk mindig kimerít� tájékoztatást és segítséget 
kaptak. 
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a Pénzügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
4/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Ellen�rz� Bizottság 2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Schüszterl Károly  bizottsági elnök 

 
Népjóléti Bizottság 2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolója 
 
Félegyházi András: A Népjóléti Bizottság önkormányzati választások után jött létre, 
korábban egy másik bizottság foglalkozott ezzel a témakörrel. A korábbi bizottság elnöke 
Hintenberger András volt, október után pedig Schüszterl Károly vette át a bizottság elnöki 
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posztját. Felkérte Hintenberger Andrást, hogy tartsa meg a beszámolóját a bizottság 2014-ben 
végzett munkájáról. 
 
Hintenberger András: A Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 
hatáskörébe tartoztak 2014. október közepéig a szociális ügyek, a segélyezés, az oktatás és 
nevelés, a kultúra, a sport, az id�skorúak ügyei, a nemzetiség ügyei, a város ifjúsági és civil 
szervezeteinek ügyei, a közm�vel�dés, részben a környezetvédelem és még számos más 
terület. 2014. októberét�l a megváltozott bizottsági hatáskörök egyszer�sítették a Bizottság 
feladatait, a Népjóléti Bizottság ténylegesen is a népjóléti intézkedésekkel, így a szociális 
ügyekkel, a rászorulók segítésével foglalkozik els�sorban, de több más területen is biztosít 
támogatásokat, ideértve az oktatást (Bursa Hungarica) is. A bizottság az év során mintegy 120 
határozatot hozott, különféle súlyú ügyekben. A határozatok közül jelent�s a segélyezési 
ügyekben hozott határozatok száma. A Bizottság a testületi döntések el�készít�jeként 
megtárgyalta a hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeleteket illetve rendeletmódosításokat. 
A Bizottság gondoskodott 2014. októberéig a város civil szervez�déseinek és a civil 
szervezetek keretein kívüli kulturális tevékenységet végz�knek nyújtandó támogatási alapok - 
közismert nevén a Civil Alap és az Ifjúsági Alap – m�ködtetésér�l, így a pályázati felhívások 
el�készítésér�l, a támogatások elbírálásáról, a támogatási szerz�dések és beszámolók 
segédleteir�l. A Fellegvár Óvoda és ügyei is több alkalommal szerepeltek a napirenden, 
többek között az óvodavezet�i pályázat vagy az óvoda tevékenységér�l szóló beszámoló 
formájában. Az iskola helyzetér�l, a b�vítés, felújítás kérdéseir�l is szó esett, de annyi 
bizonyos, hogy 2015-ben többet és mélyebben kell foglalkozni az oktatási kérdésekkel, 
ideértve az épületek felújítását is. A Bizottság az év els� felében több alkalommal is 
foglalkozott sportkérdésekkel, ami ebben az évben a Visegrádi Sportegyesület részletes 
beszámolóját jelentette. Megköszönte az igazgatási el�adó, Herold Mária segít�kész 
munkáját.  
 
Schüszterl Károly: Az októberi szétválás után a Népjóléti Bizottság hatáskörébe nagyrészt a 
szociális ügyek maradtak. A bizottság szervezésében került megrendezésre az id�sek 
karácsonya, néhány sz�r�vizsgálatot szerveztek meg a véd�n� közrem�ködésével, melyet 
szeretnének továbbra is folytatni. Szintén köszönetet mondott a hivatal munkatársának, 
Herold Máriának a bizottság munkájában nyújtott segítségért.  
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte aképvisel�ket, aki a Népjóléti Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
5/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti Bizottság 2014. 
évi tevékenységér�l szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: Schüszterl Károly  bizottsági elnök 

 
Városfejlesztési Bizottság 2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolója 
 
Félegyházi András: A Városfejlesztési Bizottság az �szi választások után újonnan jött létre, 
mert a hatásköre összevont volt a városüzemeltetési kérdésekkel. Korábbi elnök Bártfai István 
volt, most pedig Hintenberger András. Felkérte Hintenberger Andrást, hogy tartsa meg a 
beszámolóját a bizottság 2014-ben végzett munkájáról. 
 
Hintenberger András: A bizottság három taggal, állandó meghívottakkal, és küls�s 
szakért�kkel m�ködik. Abból a célból jött létre, hogy a távlati fejlesztések elkülönülten 
legyenek kezelve, de ett�l függetlenül a Városüzemeltetési Bizottsággal szorosan 
együttm�ködve szeretnének dolgozni. A Bizottság egyik els� feladata volt a homlokzat-
felújítási pályázat 2015. évi kiírásának el�készítése, mely egy nagyon jól el�készített 
kezdeményezés, ezért a bizottság mindenképpen folytatni szeretné. Kiemelt téma volt 
Visegrád közterületeinek, zöldfelületeinek megújulása és az err�l készített tanulmányterv, 
amit a Bizottság tagjai véleményezhettek els�ként a társadalmi egyeztetés el�tt. A Bizottság 
feladata a városfejlesztési tervek meghatározása és beköltségelése, a fejlesztési elképzelések, 
tervek közül azok kiválasztása, amelyek a 2015. évi költségvetésbe beleférnek és reálisan az 
éven belül megvalósíthatóak. A tervek, elképzelések egyre nagyobb számban állnak 
rendelkezésre, a Bizottságnak egyre nehezebb feladata a kiválasztási folyamat, amelyben 
figyelemmel kell arra is lenni, hogy az egyes fejlesztések er�sítsék egymást, kapcsolódva a 
lehet� legnagyobb hatást érjék el. A 2014. évi két ülés során számos kérelmet tárgyalt a 
Bizottság, ezek jelent�s része a testület döntési hatáskörébe tartozó ügyek el�készítése volt. 
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
6/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Hintenberger András bizottsági elnök 

 
A Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság� 2014. évi tevékenységér�l szóló 
beszámolója 
 
Félegyházi András: Felkérte a korábbi bizottsági elnököt Hintenberger András és a jelenlegi 
bizottság elnökét Mikesy Tamást, hogy tartsák meg beszámolójukat.  
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Hintenberger András: A Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 
hatáskörébe tartoztak a szociális ügyek, az oktatás és nevelés, az egészségügy, a gyámügy, a 
kultúra, a sport, az id�skorúak ügyei, a nemzetiség ügyei, a város ifjúsági és civil 
szervezeteinek ügyei, a közm�vel�dés, az örökségvédelem, részben a környezetvédelem és 
még számos más terület. A sokrét� ügyekb�l kiemelte, hogy a Bizottság gondoskodott a város 
civil szervez�déseinek és a civil szervezetek keretein kívüli kulturális tevékenységet 
végz�knek nyújtandó támogatási alapok - közismert nevén a Civil Alap és Ifjúsági Alap – 
m�ködtetésér�l, így a pályázati felhívások el�készítésér�l, a támogatások elbírálásáról, a 
támogatási szerz�dések és beszámolók segédleteir�l valamint ellen�rizte a beszámolókat. A 
bizottság szigorította az elszámolások ellen�rzését, amihez alapot adott a mindenkire nézve 
egyforma szerz�désminták, beszámolási segédlet és pénzügyi elszámoló lap alkalmazása. Az 
ifjúsági alapban új támogatási jogcímeket hirdettünk meg, két körös, fél évre el�re tervezhet� 
támogatási rendszert m�ködtetünk, amely a tapasztalatok alapján a pályázók számára is kezd 
követhet�vé válni.  
 
Mikesy Tamás: Az új bizottság 2014. november 5-én tartotta alakuló ülését, majd a 
következ� ülést 2014. december 11-én.  A két ülésen összesen 11 határozat született. A 
bizottság döntött többek között a 2015. évi munkatervér�l, az obergünzburgi testvérvárosi 
kapcsolat új alapokra helyezésér�l, a 2014-es Ifjúsági Alap pályázat II. körének kiírásáról, két 
korábbi pályázat elbírálásáról, javaslatot tett a képvisel�-testületnek a rendezvénytér és 
rendezvényépület gondnoki és takarító feladatainak ellátására, a rendezvénytér 2015-ös 
programjainak költségvetésére, valamint a Danubia Televízió 2015. évi támogatására. 
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a Közm�vel�dési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság�
beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
7/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Közm�vel�dési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Mikesy Tamás bizottsági elnök 

 
4. npr: Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. és 7. számú lakására 

érkezett pályázatok elbírálása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz��
�

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A Képvisel�-testület a 2014. decemberi rendes ülésén írta ki a Sziget utca 
11. szám alatti 1. és 7. számú önkormányzati lakások bérbeadására vonatkozó pályázatot. A 
pályázati felhívás a helyben szokásos módon, a Visegrádi Hírekben, a város honlapján, 
valamint a hirdet�táblán megjelent. A pályázatok benyújtási határideje 2015. január 12. 17 óra 
volt. E határid�ig 2 db pályázat érkezett be. Mindkét lakás vonatkozásában a jelenlegi bérl�k 
adtak be pályázatot. A Népjóléti Bizottság 2015. január 15-én tartott ülésén véleményezte a 
pályázatokat és javaslata a határozati javaslatokban szerepel.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, javasolja a pályázatok elfogadását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az 1. számú lakásra vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
8/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lév� 1. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
Nagy Lóránt (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, Sziget u. 11/1.) által benyújtott kérelmét a 
Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletér�l, valamint 
a lakbérek mértékér�l” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (3) bekezdés a) 
pontja alapján Nagy Lórántnak havi 33.440,-Ft (550 Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 
2015. január 26-tól öt év határozott id�re bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/1. számú 
önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Nagy Lóránttal 
kötend� bérleti szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. január 26. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a 2. számú lakásra vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
9/2015. (01.21.) 

HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lév� 7. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
Szinay Mónika (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, Sziget u. 11/7.) által benyújtott kérelmét a 
Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletér�l, valamint 
a lakbérek mértékér�l” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (3) bekezdés a) 
pontja alapján Szinay Mónikának havi 33.440,-Ft (550 Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 
2015. január 26-tól öt év határozott id�re bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11/7. számú 
önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szinay Mónikával 
kötend� bérleti szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. január 26. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester�

�

5. npr: Hozzájárulás a „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� 
projekt kapcsán a hajóállomásnál található gyalogos aluljáró eltömedékeléséhez 
illetve árvízkapu létesítéséhez  

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházás kapcsán két olyan pont van, amelyiknél a 
m�szaki tartalom változtatására van szükség. Az egyik a vízi bástyához közelebb es� 
gyalogos aluljáró, ami az eredeti terv szerint megmaradt volna aluljáróként és egy mobil 
árvízkapu létesült volna a víz fel�li oldalon. Viszont a tervek elkészülte után készült el az a 
jelz�lámpás gyalogos átjáró, amelyik az étterem el�tt van, így az aluljárókat már senki nem 
használja. A másik ok a változtatásra, az, hogy a mértékadó árvízszint kapcsán ez az 
árvízkapu olyan plusz költséget jelentene, a plusz 1 méteres emeléssel, ami aránytalan lenne. 
Ezt a javaslatot a projektben közrem�köd� mérnökök egybehangzó javaslatára teszi meg. 
Tájékoztatta a testületet, hogy az engedélyezési tervet az önkormányzatnak kell megrendelnie, 
melynek költsége 490.000,- Ft+Áfa, ezt utófinanszírozásban érvényesíteni lehet majd a 
pályázat keretén belül.   
A másik kérés a Maharttól indult, akik tavaly �sszel jelezték, hogy egy negyedik úszóm�ves 
kiköt�t kívánnak létrehozni Visegrádon, ami a hajós idegenforgalom szempontjából 
örvendetes szándéknak t�nik. De ezzel kapcsolatban felmerült, hogy ott egy parapetfalas 
megoldás van a tervben a mobilgát kapcsán, ezért ott, ahol lemennek a vízpart felé kell egy 
árvízvédelmi kapu. Ezzel kapcsolatosan az összes költség viselését a Mahart Passnave 
vállalja, ehhez az önkormányzatnak egy elvi állásfoglalása szükséges, hogy a terveken ezt 
megváltoztassák.  
 
Bálint Zsolt: Ez most megint befolyásolhatja a gátkivitelezést, tehát most hivatkozhatnak 
arra, hogy amíg ezek a tervek nem lesznek készen, addig azért nem csinálják tovább? 
 
Félegyházi András: Nem gondolja, hogy ez így lesz. Az alapozás és a földmunkák 
tekintetében nincs különbség, itt valójában a vasbeton parapetfal vasbeton munkáit érinti és a 
mobilfal elemeket. Érti a felvetést, ezért úgy gondolja, hogy a határozatba belefoglalható az, 
hogy az id�csúszás a gát megvalósulásával kapcsolatosan nem fogadható el, vagy 
amennyiben ez bekövetkezik, akkor annak következményeit a Mahart Passnave viseli.  
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Bálint Zsolt: Mindenképpen szeretné, ha ez bele kerülne, nem szeretné, ha erre hivatkozással 
nem haladnának a munkával.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottság már korábban tárgyalta ezt a 
kérdést, és azt fogalmazta meg, hogy abban az esetben kellene ehhez hozzájárulást adni, ha 
nem veszélyezteti a gát beruházás befejezésének határidejét.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
szavazásra kérte fel a testületet. Az el�terjesztésben szerepl� els� határozati javaslat az 
aluljáró eltömedékelésével kapcsolatos, kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

10/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Duna menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� projekt (KEOP-2-1-2-/2F/09/11-2011-0004) 
kapcsán a Duna Mértékadó Árvízszintjének emelkedése okán a hajóállomásnál található 
gyalogos aluljáró (169/2 hrsz) eltömedékelésével egyetért, ezért a TÉR-TEAM Mérnök Kft 
által a tárgyban elkészített - a határozat mellékletét képez� - egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervet elfogadja. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Javasolta, hogy a második határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy 
az árvízkapu kialakítása nem veszélyeztetheti a védm� kiépítésének határidejét, annak 
kivitelezését nem akadályozhatja. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, a felel�sség a 
MAHART Passnave-t terheli. Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítást, kiegészítést 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
11/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Félegyházi 
András polgármester módosító javaslatát, mely szerint a „Duna menti árvízvédelmi 
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beruházások Visegrádon” cím� projekt (KEOP-2-1-2-/2F/09/11-2011-0004) kapcsán a 
hajóállomásnál (56 hrsz) egy újonnan kialakítására kerül� úszóm�ves kiköt� megközelítése 
érdekében az árvízvédelmi véd m�ben egy 3 m széles árvízkapu kialakítása nem 
veszélyeztetheti a védm� kiépítésének határidejét, annak kivitelezését nem akadályozhatja. 
Amennyiben ez mégis bekövetkezik, a felel�sség a MAHART Passnave-t terheli. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� második 
határozati javaslatot az imént elfogadott kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
12/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Duna menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� projekt (KEOP-2-1-2-/2F/09/11-2011-0004) 
kapcsán a hajóállomásnál (56 hrsz) egy újonnan kialakítására kerül� úszóm�ves kiköt� 
megközelítése érdekében az árvízvédelmi véd m�ben egy 3 m széles árvízkapu kialakításához 
hozzájárul, azt támogatja. 
2) Az 1. pontban szerepl� árvízkapu kialakítása nem veszélyeztetheti a védm� kiépítésének 
határidejét, annak kivitelezését nem akadályozhatja. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, a 
felel�sség a MAHART Passnave-t terheli. 
3) A képvisel�-testület 1. pontban szerepl� hozzájárulása hatósági engedélyek beszerzésének 
kötelezettsége alól nem mentesít. 
4) A képvisel�-testület 1. pontban szerepl� hozzájárulása az újonnan kialakításra kerül� 
úszóm�ves kiköt� létesítésének engedélyezési eljárásában nem tekinthet� Visegrád Város 
Önkormányzat támogató nyilatkozatának. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
 
 
 

6. npr: Visegrád, Rákóczi u. 2/a fsz2. (241/8/A/2hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésre történ� ismételt kijelölése 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
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Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület még 2013-ban értékesítésre jelölte ki, Visegrád 
Rákóczi u. 2/a fsz. 2. szám alatti értékcsökkentett lakását. A pályázati kiírásra azonban nem 
érkezett be vételi ajánlat, ezért, hogy az ingatlan ne álljon üresen a képvisel�-testület a lakás 
bérbeadására pályázatot írt ki. A pályázat keretében 2013. november 1-t�l három évre 2016. 
október 31-ig bérbe adta a lakást. A Népjóléti Bizottság a 2015. január 15-i ülésén alakította 
ki azt az álláspontját, hogy mivel  a lakás egy közös tulajdonú ingatlanban található, ezért a 
Rákóczi u. 2/a szám alatti társasházi épület majdani állapotromlása esetén az 
önkormányzatnak az épület felújítását, mint tulajdonosnak tulajdonrésze arányában 
finanszíroznia kell, valamint mivel az utóbbi id�ben a társasházi épületben több lakás került 
eladásra, ezért azt javasolja a képvisel�-testületnek, hogy az ingatlant ismét jelölje ki 
értékesítésre és az eladásából befolyó vételárat az önkormányzat más ingatlanjainak 
fejlesztésére fordítsa. A bérleti jogviszonyt a pályázat kiírása nem befolyásolja, mert egyrészt 
a bérl�nek is lehet�sége van megvásárolni az ingatlant, másrészt, ha olyan vételi ajánlat 
érkezik, ami alapján a testület úgy dönt, hogy eladja a lakást, abban az esetben a bérleti 
szerz�dés lehet�séget teremt meghatározott felmondási id�vel a bérleti szerz�dés 
felmondására is. A lakás értékesítésre való kijelölése a képvisel�-testület hatásköre.  
 
Bálint Zsolt: Erre a lakásra egyszer már készült egy értékbecslés, ez elfogadható még vagy 
kell újat csináltatni? 
 
Dr Szabó Attila: Véleménye szerint a régi elfogadható. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja az értékesítést. 
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság is megtárgyalta és � is javasolja az értékesítést. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy � érti annak a logikáját, hogy miért volna érdemes eladni ezt 
a lakást, de véleménye szerint az önkormányzatnak meg kellene fontolnia azt, hogy el�bb-
utóbb legyen egy szükséglakása vagy egy olyan jelleg� ingatlana.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy neki is régóta az a véleménye, hogy kell egy ilyen jelleg� 
lakás és úgy gondolja, hogy még az sem rossz megoldás, ha társasházban van. 
 
Félegyházi András: Egyetért, hogy ezen gondolkodni kell, úgy gondolja, hogy ennek akkor 
jöhet el az ideje, ha ezt sikerül eladni.  
 
Schüszterl Károly: Egy szükséglakásnak az a lényege, hogy üresen áll és, amikor szükség 
van rá, bármikor odaadható, de egy ilyen kis önkormányzat nem biztos, hogy meg tudja azt 
tenni, hogy hosszú éveken keresztül fenntartson üresen egy lakást.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� A) határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
13/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) 
pontja alapján Visegrád, Rákóczi u. 2/a fsz/2 szám alatt található 241/8/A/2 hrsz-ú „lakás” 
m�velési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlanát a vagyonrendeletnek megfelel� eljárás 
szerint értékesítésre jelöli ki. A nyilvános pályázat kiírására, az ingatlan forgalmi 
felértékeltetésére, valamint a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) 
bekezdése alapján a képvisel�-testület a Polgármesteri Hivatal vezet�jét Dr. Szabó Attila 
aljegyz�t kéri fel. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a nyilvános pályázati eljárás 
lebonyolítását követ�en készítsen újabb el�terjesztést, mely alapján az ingatlanra érkezett 
konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határid�: 2015. március 31. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
7. npr: Gépjárm� igénybevételi és használati szabályzat elfogadása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat tulajdonában számos gépjárm� van és az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet el�írja, hogy költségvetési szervek bels� 
szabályzatban rendelkezzenek ilyen kérdésekr�l. Annak ellenére, hogy az el�írásoknak 
megfelel�en történik a gépjárm�vek használata, ezt egy szabályzatban kell rögzíteni. A 
szabályzat kiküldésre került az el�terjesztés mellékleteként. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
14/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a - határozat mellékletét 
képez� tartalommal - a gépjárm�vek igénybevételének és használatának szabályzatát  
elfogadja. 
 

Határid�:---- 
Felel�s:---- 
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(A gépjárm� igénybevételi és használati szabályzat a jegyz�könyv mellékletét képezi.) 
 

8. npr: Önkormányzati gépjárm�vek tulajdonviszonyának rendezése 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: 2013. január 1-t�l az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok 
gazdálkodása szétvált. Az ez el�tti id�pont el�tt vásárolt gépjárm�vek a polgármesteri hivatal 
nevére kerültek, viszont jogilag ez az önkormányzat tulajdonát képezi és a biztosításokkal is 
az önkormányzat rendelkezik. Ahhoz, hogy a vagyonelemek jogilag a helyükre kerüljenek 
szükséges a gépjárm�vek forgalmi engedélyét a hivatal nevér�l átírni az önkormányzat 
nevére. Egyeztetve az okmányirodával erre vonatkozóan a képvisel�-testületnek egy 
határozatban kell kimondania, hogy rendezi ezt a kérdést. Ez jelen pillanatban három 
gépjárm�vet, a Multicart, az MTZ traktort és a Renault tehergépkocsit érinti, a többi már 
átírásra került, illet�leg a 2013. január 1. után vásárolt járm�vek már eleve az önkormányzat 
nevére kerültek. 
 
Bálint Zsolt: Ezzel, hogy átkerül az önkormányzat nevére, eredetvizsgálatot is kell 
csináltatni? 
 
Dr Szabó Attila: Nem, éppen azért nem adás-vételi szerz�déssel kerülnek átírásra, hanem 
egy testületi határozattal, mert így nem változik a bónusz kategória sem és eredetvizsgálatot 
sem kell csináltatni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
15/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat vagyonát képez�, jelen határozat 2. pontjában felsorolt gépjárm�vek forgalmi 
engedélyében megnevezett tulajdonosa, jogosultja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
nevér�l átkerül Visegrád Város Önkormányzata nevére. 
2)  

Rendszám Gyártmány-típusa Alvázszám Motorszám 
 HMG-046 

 
Multicar-Ifa M 26.5 WMU2M26433W000203 814043B43913769951 

YAY-445 Belorusz MTZ552 267262 925670 
LSM-583 Renault F24-HVP VF6SHTF24A2109542 YD25655257B 
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3)    A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a 2. pontban 
felsorolt gépjárm�vek forgalmi engedélyének cseréjével kapcsolatos ügyintézést indítsa el. 
 
 

Határid�: 3. pont esetében 2015. február 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Városi Konyha részére f�z�üst beszerzése 

 El�terjeszt�: Bálint Zsolt képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Bálint Zsolt: A tavalyi évben azért nem tudták megvásárolni ezt a f�z�üstöt annak ellenére, 
hogy el� volt irányozva a költségvetésben, mert 10 évvel ezel�tt csináltak a konyhában egy 
elszívó berendezést, ami nem m�ködött. Ezért tavaly a f�z�üstre betervezett összegb�l egy 
elszívó rendszert kellett csináltatni, ami most már m�ködik és ez volt a feltétele annak, hogy 
egy ilyen új f�z�üstöt be lehessen állítani a konyhában. Kapott az önkormányzat egy 
árajánlatot, amely január 31-ig érvényes, ezért került ez most a testület elé, még a költségvetés 
elfogadása el�tt. Kéri a testület jóváhagyását a f�z�üst megvásárlásához. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
16/2015. (01.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Városi 
Konyha hatékonyabb m�ködése érdekében megvásárol 1 db GLR-151 kódszámú, kerek 
csészés, blokkba építhet� automata vízfeltöltéses, 150 liter �rtartalmú gázüzem� ételf�z� üstöt 
a Gasztro Metál Gép- és Berendezésgyártó Zrt-t�l (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) 895.000,- 
Ft+Áfa összesen 1.136.650,- Ft áron. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Muckstadtné András Enik�t, hogy az 1. pontban szerepl� 
f�z�üst megrendelésével kapcsolatos ügyintézést indítsa el. 
3) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy a f�z�üst beszerzéséhez 
szükséges, 1. pontban szerepl� összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe tervezze 
be.   
 
Határid�:  2. pont esetében: 2015. január 26. 
  3. pont esetében: 2015. február 4. 
Felel�s:  1. és 2. pont esetében: Félegyházi András polgármester 
  3. pont esetében: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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10. npr. Egyebek 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id�szak fontosabb eseményeir�l 
 
Félegyházi András: 2015-ben az eddig megszokottól eltér�en csütörtök helyett szerdánként 
lesznek a rendes testületi ülések, este 18:30-tól, ehhez igazodnak a bizottsági ülések 
id�pontjai is.  
December 30-án lezajlott a városi disznótor, köszöni mindenki munkáját, aki részt vett a 
rendezvény lebonyolításában. 
A városháza befejez� munkálatainak közbeszerzési eljárása zajlik, jelenleg a beérkez� 
pályázó kérdéseire válaszol az önkormányzat. A hétf�i napon, január 20-án lesz az ajánlatok 
beadási határideje. 
Az iskolafejlesztéssel kapcsolatosan intenzív munka folyik, várhatóan a jöv� hét folyamán 
egy rendkívüli ülést is kell tartani, mert az NSK jelezte, hogy az együttm�ködési 
megállapodást még januárban alá kellene írni.  
 
Mikesy Tamás: A városháza befejez� munkáinak közbeszerzése kapcsán lehet tudni, hogy 
hány ajánlatadó van? 
 
Félegyházi András: 17-en vették ki a dokumentációt, az, hogy hányan adják be, az egy másik 
kérdés. A helyszíni bejáráson legalább 8-10 ajánlatadó ott volt és kérdéseket is sokan tettek 
fel.  
 
Bálint Zsolt: Kapott-e már az önkormányzat választ Hadházy Sándortól, hogy mikor látogat 
el egy testületi ülésre?  
 
Félegyházi András: Nem kaptunk választ. 
 
Bálint Zsolt: Akkor még mindig várjuk Hadházy Sándortól, hogy a választókerületébe 
eljöjjön és választ kapjunk néhány kérdésre. 
 
Mikesy Tamás: A gát beruházással kapcsolatban a közmeghallgatáson az hangzott el, hogy 
január vége felé várható, hogy mérnökök egyezségre jutnak és ezt követ�en a testületnek 
valamilyen döntést kell hozni. Látható ebben valamiféle el�relépés? 
 
Félegyházi András: A TérTeam Kft, az engedélyezési terv készít�je az alátámasztó 
dokumentációt elkészítette, átadta. A Magyar Vízépít� azt vállalta, hogy január végére fogja 
összeállítani. A napokban találkozott a projektvezet�vel, aki azt nyilatkozta, hogy ez így is 
fog történni, jelenleg még dolgoznak rajta.  
 
Mikesy Tamás: Mi történik, ha nem adják át id�ben? 
 
Félegyházi András: Erre most nem tud választ adni, de nyilván, akkor is valamilyen döntést 
kell hoznia majd a testületnek. Az ügyben levelet írt az illetékes államtitkár úrnak, hogy  
tekintettel a mértékadó árvízszint változására vizsgálják át együtt az ügyet, hogy milyen 
módon lehetséges kezelni ezt a helyzetet, esetlegesen kiegészít� támogatás vagy 
forrásátcsoportosítás tekintetében. Volt már rá precedens, hogy erre tekintettel lehetett a 
támogatási szerz�désben támogatási összeget módosítani.  
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Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András       E�ryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester           jegyz� h. 



 

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
Szám:    3/2015. 
Határozatok száma: 22-23/2015. (01.30.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. január 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 

1. Nemzeti Sportközpontokkal a Visegrád Rév u. 2. szám alatt a jelenlegi 
„kisépület" helyén, a 88 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló iskolab�vítés tárgyában 
kötend� együttm�ködési megállapodás elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. január 30-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila aljegyz� 
 

 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
 
    Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Hintenberger András képvisel� úr 
jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud jelen lenni. A mai rendkívüli ülésnek egy 
napirendi pontja van, kéri a testületet, amennyiben azzal egyetért, és elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  az ülés 
napirendjét elfogadta. 
  

1. npr: Nemzeti Sportközpontokkal a Visegrád Rév u. 2. szám alatt a jelenlegi 
„kisépület" helyén, a 88 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló iskolab�vítés tárgyában 
kötend� együttm�ködési megállapodás elfogadása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósításra kerül� tanuszodák, tornatermek és új tantermek beruházója és 
építtet�jeként a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szervet jelölte ki. A Nemzeti 
Sportközpontokkal már a tavalyi évben el�zetes tárgyalások kezd�dtek a visegrádi iskola 
b�vítésére, új tantermek létesítésére. Az azóta számos egyeztetés történt, majd a kormány a 
141/2014. (IV.30.) számú rendeletének 1. és 3. számú mellékletében nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelent�ség� beruházásnak min�sítette a Visegrád 88 és a 84/1 hrsz.-ú 
ingatlanokon megvalósuló tanteremfejlesztést. A fejlesztésre a kormány az NSK 
költségvetésében a Beruházás megvalósítására az eredeti összeghez képest jelent�sen 
megemelt összeget bruttó 399.121.591 Ft-ot biztosított. Ezek alapján az önkormányzat által 
összeállított tervezési program szerint az el�zetesen tervezett 4 új tanteremhez képest egy 
nagyobb mérték� fejlesztés valósulna meg, a Visegrád Rév u. 2. szám alatt a jelenlegi 
„kisépület" helyén, melynek keretében gyakorlatilag 8 tanterem kerülne kiépítésre a hozzá 
tartozó kiszolgáló helyiségekkel (pl.: vizesblokkal, raktárral) együtt. A beruházás el�zetesen 
becsült költségigénye bruttó 419.966.839 Ft. Mivel ez az összeg meghaladja a Beruházás 
megvalósítására az NSK költségvetésében rendelkezésére álló összeget, ezért, ha a tervezési 
program szerinti beruházás valósul meg, akkor a két összeg közti különbözetet, azaz 
20.845.248 Ft-ot önrészként az önkormányzatnak saját költségvetése terhére biztosítania kell. 
Ha a tervezési program szerinti beruházás a rendelkezésre álló keretösszegb�l megvalósul, 
akkor az önkormányzatnak önrészt nem kell biztosítania. Viszont, amennyivel meghaladja a 
beruházás költsége az NSK költségvetésében a beruházás megvalósítására rendelkezésre álló 
összeget, azt az önkormányzatnak önrészként biztosítania kell.  
Ennek tükrében egy új együttm�ködési megállapodást kell kötni az NSK-val az 
önkormányzatnak. A tervezet el�zetesen egyeztetésre került, mely a testületnek is kiküldésre 
került. Két határozati javaslat van, az egyik a megállapodás elfogadásáról szól, a másik a 
pedig az önrész vállalásáról.  
 
Félegyházi András: Ennek a munkának a projektmenedzsmentjét az NSK láthatja csak el és 
ez a 400 milliós támogatásnak kötelez� része. A projekt kapcsán két közbeszerzés lesz, az 
egyik a tervezési munkára vonatkozóan, a másik pedig a kivitelezési munkára, ami az 
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értékhatár miatt nyílt eljárás lesz.  
 
Bálint Zsolt: Id�be mennyi fér bele? 
 
Félegyházi András: Jelen állás szerint úgy kalkulálnak, hogy egy közbeszerzési eljárást lehet 
lefolytatni.  
 
Bálint Zsolt: És ha annyira drága ajánlatok érkeznek be, hogy az önkormányzat mégsem 
tudja vállalni az önrészt, akkor lehet azt mondani, hogy nem tudja kifizetni? 
 
Dr Szabó Attila: Akkor mondhatja az önkormányzat, mint közös ajánlatkér�, hogy ez 
magasabb és ezt az összeget nem tudja vállalni és akkor eredménytelenné kell nyilvánítani a 
közbeszerzést. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Illet�leg valószín�, hogy a tartalmon ez esetben minimálisan 
valamit lehet változtatni.  
 
Félegyházi András: Tekintve, hogy ez egy Kormányprogram, ezt végre kell hajtani az 
intézményrendszernek is és úgy gondolja, hogy azért van mellette egy becsült bekerülési 
költség, meg egy számszer�sített kötelezettségvállalás és ha ett�l lényegesen eltér� összegek 
lesznek, akkor az alapszerz�désben rögzített költségvetésre hivatkozással mondhatja az 
önkormányzat, hogy nem erre szerz�dött.  
 
Bártfai István: A tervezés során is lesz folyamatos egyeztetés? 
 
Félegyházi András: Igen.  
 
Bálint Zsolt: Ez az a jöv� évi költségvetést terheli? 
 
Félegyházi András: Igen, tehát már idén úgy kell gazdálkodni, hogy erre a jöv� évi 
költségvetésben legyen fedezet. 
 
Dr Szabó Attila: Már az idei költségvetésben is szerepel céltartalékként. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� 1. számú határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
22/2015. (01.30.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Sportközpontokkal (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.) a Visegrád Rév u. 2. szám alatt a 
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jelenlegi „kisépület" helyén, a 88 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló iskolab�vítés tárgyában- 
határozat melléklete szerinti tartalommal - együttm�ködési megállapodást köt.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Nemzeti Sportközpontokkal kötend� Együttm�ködési Megállapodást 
aláírja. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� 2. számú 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
23/2015. (01.30.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Rév u. 2. 
szám alatt a jelenlegi „kisépület" helyén, a 88 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló 
iskolab�vítéshez a beruházás megvalósításának tervezett teljes bruttó összköltsége, 
419.966.839.-Ft és a Nemzeti Sportközpontoknak rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, bruttó 
399.121.591.-Ft közötti különbség összegével a beruházás mindenkori összegéhez igazodva 
öner�ként hozzájárul. Az öner� összege a jelenleg kalkulált beruházási összköltség alapján 
bruttó 20.845.248 Ft.  
2) A Képvisel�-testület kijelenti, hogy a beruházásra az öner� összege az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében rendelkezésére áll. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: -- 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
 
Szám:    4/2015. 
Határozatok száma: 24-28/2015. (02.04.)  
Rendelet száma:  1/2015. (II.05.) 
     
   
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. február 4-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
1. Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztet� 
ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulása 
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
3. A köztisztvisel�k cafetéria szabályzatának módosítása 
4. Orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi támogatása 
5. Danubia Televízió 2015. évi támogatási kérelme 
6. Királyi Találkozó Kft. közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti 
kérelmének megvitatása 
7. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. február 4-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila aljegyz� 
 

 
Megívott: 
 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, mivel arra 
vonatkozóan kiegészít�, illetve módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztet� 

ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulása 
      El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az államháztartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése szerint az 
önkormányzatoknak minden évben a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell 
megállapítaniuk a költségvetési évet követ� három évre a saját bevételeinek alakulását illetve 
az adósságot keletkeztet� ügyletekb�l ered� fizetési kötelezettségeinek alakulását. A saját 
bevételek gyakorlatilag az adóbevételeket teszik ki, mivel ezt az adott évre is nehéz el�re 
megbecsülni, ezért az idei évre tervezett bevételekkel számolt a hivatal a következ� három 
évre is. Az adósságok tekintetében pedig a városközpont önerejének biztosítására felvett  
hiteltörlesztéssel számoltak. Az el�terjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
álláspontja a határozati javaslatban szerepel.  
 
Félegyházi András: Az el�terjesztés lényegi tartalmát aljegyz� úr ismertette, a határozati 
javaslat mellékletét képezi a törvényi el�írásnak megfelel� táblázat. Mivel a határozati 
javaslathoz módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
24/2015. (02.04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete figyelemmel „az államháztartásról” 
szóló CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követ� három évre várható összegét - a határozat mellékletét képez� 
tartalommal - állapítja meg. 
2) A képvisel�-testület „az államháztartásról” szóló CXCV. törvény 29/A§-ban 
foglaltakra „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztet� ügyletb�l ered� fizetési kötelezettség  a költségvetési 
évet követ� három évre (2016-2018) várható összegét - a határozat mellékletét képez� 
tartalommal - állapítja meg.  
 

Határid�: ---- 
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Felel�s: ---- 
 

- A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztet� ügyletb�l ered� fizetési 
kötelezettségek költségvetési évet követ� három évre várható összegét bemutató 
táblázat a jegyz�könyv mellékletét képezi. 

 
2. npr: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
 
Félegyházi András: Köszöntötte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t és megköszönte 
munkáját a költségvetés el�készítése kapcsán. Felkérte, hogy ismertesse a 2015. évi 
költségvetés tervezetét. 
 
Láng Anikó: Elmondta, hogy sajnálatos módon harmadik éve küzd az önkormányzat a két 
nagy befejezetlen beruházással, ezért viszonylagosan nagy tartalékkal kell tervezni a 
költségvetést, ezért városfejlesztésre biztonságosan nem lehet annyit betervezni, mint 
amennyit szeretnének. Tehát ennek a költségvetési évnek is az volt a meghatározó eleme, 
hogy olyan tartalékot tudjanak teremteni, ami biztonságot ad a gazdálkodáshoz. A tervezés 
folyamán az intézményvezet�kkel egyeztetett, akik írásban benyújtották a tervezetüket, melyet 
a bizottság még januárban meg is tárgyalt és elfogadta azokat. Bevonták a tervezésbe a többi 
bizottságot is, akik nagyon együttm�köd�ek voltak, próbálták ezeket a bizottsági javaslatokat 
a lehet�ségekhez képest beépíteni a költségvetésbe. A bevételi oldalon a jól bevált 
gyakorlathoz híven most is a megvalósítható bevételekkel számoltak. A m�ködési bevételek 
körülbelül a tavalyi szinten kerültek bele a tervezetbe, az állami támogatást valamelyest 
kevesebb, mint tavaly, ami annak köszönhet�, hogy az adóer� képessége magasabb a 
támogatásban elismertnél. A tartalékot az idei pénzmaradványnak megfelel�en tervezték 
viszont az el�z� évekt�l eltér�en céltartalékot is terveztek, ami kimondottan az 
iskolab�vítéshez kapcsolódik. A 211 milliós tartalékból ez 40 millió forint, így az általános 
tartalékban 171 millió forint marad. A költségvetés f�összege 1.743.287 ezer Ft. A 
költségvetési rendelet tervezetet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta a 
január 27-i ülésén.  
 
Bálint Zsolt: A tavalyi év folyamán volt olyan, hogy nem kerültek kifizetésre bizonyos 
összegek, mert valaki kérte, hogy a jöv� évben legyen kifizetve, vagy nem csinált meg 
valamilyen beruházást, ezért a bizottság most felhívja mindenki figyelmét, hogy amennyiben 
a költségvetésb�l valaki pénzt kap bármilyen címen, azt ebben az évben kell felhasználni, a 
jöv� évre nem lehet átvinni. Voltak olyan tételek, mint például a rendezvénytéren tervezett 
programok, amib�l le kellett húzni, mert a teljes megvalósításra nem volt fedezet. Volt még 
egy tétel, amit a bizottság nem szavazott meg, ez pedig a TAO pályázat 2014/2015-es évre 
vonatkozó pályafelújítása. Igaz, hogy ez az összeg, 800 ezer forint benne van a táblázatba, de 
ezt át fogják tenni a sportpálya üzemeltetésre, amib�l a pálya üzemeltet�je megcsinálta a 
szivattyút, ugyanis a tavalyi évben a Sport Egyesület csináltatott egy locsoló berendezést a 
TAO pályázatból, de ez azóta sem üzemel, valószín�leg a szivattyúház miatt. A bevételeknél 
a minimális összegekkel próbáltak tervezni, a telekadó esetén még a tavalyi tervezetnél is 
kevesebbet állítottak most be, mert sajnos van néhány nagy vállalkozó, aki miatt ez tavaly 
sem teljesült.  A tartalékba viszonylag nagy összeget hagytak, mert még nem tudni pontosan, 
hogy a két nagy beruházás pontosan mibe fog kerülni az önkormányzatnak.  
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Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megpróbálta áttekinteni azokat a 
fejlesztéseket, amelyek folyamatban vannak, többféle elv mentén próbálták csoportosítani és 
kiválasztani, hogy melyek azok, amelyeknek a tervezési és melyek azok, amelyeknek a 
megvalósítási szakasza következhet. Vannak olyan tervek, amelyeket mindenképpen 
szükségszer� volna megvalósítani és összeállítottak egy olyan listát, amelyben azok a tételek 
szerepelnek, amelyeket ahhoz képest próbálnak megvalósítani, hogy hogyan alakul az els� 
félév, mind pénzügyileg, mind pedig a két nagy beruházás tekintetében. A bizottság szeretné 
megvalósítani az ún. gördül� tervezést, úgy, hogy egy táblázatba szednék össze a 
fejlesztéseket és határozzák meg a következ� években az el�relépéseket, hogy a tervezéseket 
kövessék kivitelezések. Idén valószín�leg valamivel kevesebb tervezés lesz és próbálnak több 
kivitelezést megvalósítani.  
 
Bálint Zsolt: Az idei költségvetésbe 50 millió forint lett tervezve fejlesztésre, ebbe, ami 
belefér, belefér, a többi majd jöv�re.  
 
Bártfai István: Minden évben a városüzemeltetési csoportnak is benne volt a költségvetése 
és ez most idén nincs benne.  
 
Bálint Zsolt: Az önkormányzaton belül van. 
 
Bártfai István: Így nem látja, hogy pontosan mennyi jut a városüzemeltetési csoportnak 
ebb�l.  
 
Láng Anikó: A költségvetésnek nem kell, hogy tételesen ez része legyen, mert a rendelet 
áttekinthetetlenné válna, de természetesen meg tudja mutatni, hogy hogyan alakul a 
városüzemeltetés költségvetése részleteiben. Egyébként is nehéz elválasztani, hogy mi az 
önkormányzati m�ködési tétel és mi a városüzemeltetési, de igyekeznek az egész 
megváltozott könyvelési rendszerben is úgy könyvelni, hogy lehet�leg minden a helyén 
legyen. Amennyiben képvisel� urat érdekli részleteiben megmutatja a VKG táblázatát.  
 
Bártfai István: Az önkormányzat kommunikációs referenssel számol és kötelez� nyári 
gyermekfelügyelettel és így lesz 141.514 ezer forint a személyi juttatás és nem tudja, hogy ez 
hány embert érint.  
 
Láng Anikó: A létszám adat benne van a költségvetési rendeletben, részleteiben látszik, hogy 
melyik intézménynél hány f�vel számoltak.  
 
Mikesy Tamás: Az általános elvekkel egyetért, amit a Kulturális Bizottság kért, az két tétel 
kivételével betervezésre került. A M�vel�séi Ház és a Mozi tekintetében is betervezésre került 
minden olyan tétel, amit intézményvezet�ként szeretett volna. A TAO pályázat tekintetében is 
úgy gondolja, hogy jól döntött a Pénzügyi Bizottság, amikor úgy gondolta, hogy a szivattyúra 
különíti el azt a 800 ezer forintot. A Kulturális Bizottság egyébként folyamatosan foglalkozik 
a TAO pályázat elszámolásával és a következ� évi pályázattal is, a lényeg, hogy a 
költségvetésben tervezve legyen és majd adott esetben err�l dönteni tudnak. Az általános 
tartalék keret terhére viszont két célra javasolna elkülöníteni pénzt, az egyik, hogy fontosnak 
tartana egy strand céltartalék keret létrehozását, 10 millió forinttal, mert úgy gondolja, hogy 
most, hogy az öt éves ciklus elején áll a testület a strand kérdésével mindenképpen el kell 
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kezdeni foglalkozni és ez biztosan pénzbe fog kerülni. A másik ilyen jelleg� javaslata a 
városmarketing céltartalék el�irányzat lenne, mert kellenek olyan munkák, amelyek 
hosszútávon városmarketinggel foglalkoznak. Ez egy stratégiai döntés, melyre 5 millió 
forintos keretösszeget javasol elkülöníteni.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy ebben az évben az alpolgármesteri 
tiszteletdíját a strand ügyre szeretné fordítani, mert azt látja, hogy ezzel valóban foglalkozni 
kell. Ez nem pusztán jogi, közgazdasági, illetve városfejlesztési kérdés, hanem ez ett�l 
összetettebb. Mindezek miatt tartalmilag támogatni tudja Mikesy Tamás képvisel� úr 
elképzelését, mint ahogyan a városmarketinggel kapcsolatos javaslatát is, de úgy gondolja, 
hogy egy céltartalék logikája akkor megalapozott egy költségvetés tervezésekor, ha egyébként 
már valahol tartanak ezek a munkafolyamatok. A 2016-os költségvetést már úgy szeretné 
látni, hogy ezen két kiemelt stratégiai téma mellett valamilyen összeg rendelkezésre áll, mert 
valóban ezek azok a pontok kitörési lehet�ségek, amelyek tapasztalatai szerint sem a 
testületben sem a hivatalban nem kezelend� és nem kezelhet� kérdések. Viszont most úgy 
gondolja, hogy még nem kell ezt ilyen szinten tervezni, de a munkának el kellene indulnia, 
ezzel egyetért és, ha kell, akkor az általános tartalékból is lehet ezt finanszírozni.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy � még mindig várja az alkalmat, hogy Hadházy Sándor 
országgy�lési képvisel� úrnak például ezekkel a témákkal kapcsolatban is kérdést tudjon 
feltenni.  
 
Bártfai István: A szivattyú ház bels� dolgainak a javítása, illetve alkalmassá tétele a 
locsolásra, az körülbelül ekkora összeg, mint a TAO pályázat önrésze. Azzal, hogy ezt a 
munkát elvégzik a szivattyúházban, azzal gazdaságosabbá tudják tenni, de elengedhetetlen az, 
hogy a szívófejnek a Dunába nyíló rácsát feltárják és megnézzék, hogy ott mi a probléma. 
Elképzelhet�, hogy ez is egy pár százezer forintos tétel lesz. Tehát ezzel a 800 ezer forinttal 
egy lépést lehetne haladni el�re, de valószín�leg mindenre nem lesz elég. Jelezte, hogy a 
csatorna rossz, emiatt fagy szét a vakolat és az els� két lépcs�fok is fel van fagyva. Ezek 
körülbelül olyan 160 ezer forintos tétel, amit már régen meg kellett volna csinálni.  
 
Mikesy Tamás: Köszöni, hogy mindenki elfogadta azt, hogy idén el�ször lesz külön keret a 
testvérvárosi kapcsolatok fenntartására. 
 
Félegyházi András: Ez hasonlóan a civil alaphoz és az ifjúsági alaphoz olyan keretösszeg 
lesz, amelyhez pályázati formában lehet fordulni a testvérvárosi kapcsolatok ápolására. 
Mikesy képvisel� úr javaslataira reagálva elmondta, hogy alpolgármester úr gondolatait osztja 
e kérdésben, tehát amennyiben ezek az ügyek év közben olyan stádiumba kerülnek, hogy 
forrást kell hozzárendelni, akkor úgy gondolja, hogy az általános tartalékból lehet majd erre 
fordítani.  
 
Mikesy Tamás: Az elhangzottak alapján visszavonta módosító indítványait. 
 
Bártfai István: Elmondta, neki továbbra is az a gondja, hogy egyes soroknál nem látja, hogy 
az milyen tételekb�l áll össze. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy egy költségvetési rendelet formai okokból nem 
tartalmazhat mindent részleteiben, minden apró kicsi részlet egyébként megvan, mindegyik 
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hozzáférhet�. Bárki, aki eddig érdekl�dött és ezután is érdekl�dik választ kaphat a kérdéseire 
a pénzügyön.  
 
Bálint Zsolt: A Városüzemeltetési Bizottság igényei is betervezésre kerültek, talán csak 
három kisebb tétel lett kihúzva.  
 
Láng Anikó: A VKG csoportvezet�vel és a Városüzemeltetési Bizottság referensével 
közösen végignézték a tételeket és egyeztették, hogy nehogy átfedések legyenek.  
 
Bártfai István: A Bizottságokat megtalálta, a dologi kiadásokat nem látja tételesen. 
 
Láng Anikó: A dologi kiadások rengeteg tételb�l állnak össze, de ha a pénzügyre be tud 
jönni, szívesen megmutatja tételesen. A Bizottság és VKG csoportvezet� ismeri ezeket a 
tételeket részleteiben is és elfogadta.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban több kérdés, hozzászólás, illetve a 
rendelethez módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a 2015. évi 
költségvetési rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló rendeletét elfogadta. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
1/2015. (II. 05.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l 
 

A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi. 
 

3. npr: A köztisztvisel�k cafetéria szabályzatának módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület az imént elfogadott költségvetési rendeletében 
el�irányzott az összes munkavállaló részére bruttó 200 ezer forint összegben cafeteria keretet, 
melyet a cafeteria szabályzaton át kell vezetni. Az országos költségvetésben minden évben 
külön állapítják meg a köztisztvisel�k cafeteria keretét, melyet kötelez� adni, ennek a 
minimális összege bruttó 193 ezer forint, a maximuma bruttó 200 ezer forint. Jegyz�ként a 
200 ezer forintra tesz javaslatot és annak elfogadását kéri a cafeteria szabályzatban. Egyfajta 
igényként merült fel, új cafeteria elemként a munkáltatói lakáscélú támogatás, azaz 
hiteltörleszt� részlethez is lehet adni a cafeteriát, ez alternatív lehet�ségként belekerült a 
szabályzatba. A többi intézmény esetében is jelezte ezt a lehet�séget, szóbeli megkeresésre, 
tehát ott is van lehet�ség ennek a fajta cafeteria elemnek az igénybevételére, de egyel�re az a 
visszajelzés érkezett az intézményvezet�kt�l, hogy erre konkrét igény nincs, de ha ez változik, 
akkor a közalkalmazottak cafeteria szabályzata is módosítható.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
25/2015. (02.04.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete megtárgyalta és a határozat 
mellékletét képez� tartalommal Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatához rendelt köztisztvisel�k cafetéria-juttatásának a szabályzatát a módosításokkal 
együtt jóváhagyta.  
 

Felel�s: ---- 
Határid�: --- 

- A köztisztvisel�k cafetéria-juttatásának a szabályzata a jegyz�könyv mellékletét képezi -  
 
4. npr: Orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi támogatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Dr Bazsa Márta a Tahitótfaluban m�köd� orvosi ügyelet vezet�je levelében 
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 2015-ben az ügyeleti hozzájárulást az 
infláció mértékén felül is emelje. Mint ismeretes az ügyeleti ellátás társulás keretében 
m�ködik, melynek több önkormányzat is tagja. A Gazdasági és Pénzügyi Ellen�rz� Bizottság 
költségvetést el�készít� ülésén tárgyalta a kérelmet és azt javasolja, hogy 600.000,- Ft-os 
keretösszeget irányozzon el� a testület a 2015. évi költségvetésében az ügyelet támogatására. 
A konkrét támogatási összeget majd a társulás fogja meghatározni és várhatóan már a 
következ� ülésen a támogatási szerz�dés ez irányú módosítását kell majd elfogadnia a 
testületnek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
26/2015. (02.04.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Tahitótfaluban 
m�köd� orvosi ügyelet (2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 12., képviseli: Dr Bazsa Márta) 
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támogatási kérelmét elfogadja, az orvosi ügyelet 2015. évi támogatására a 600.000,- Ft 
keretösszeget állapít meg.  
2.) A Képvisel�-testület a támogatás összegét a 2015. évi költségvetés 16. számú melléklet 3. 
sora terhére biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert - az 1. pontban 
szerepl� keretösszeg erejéig - a  támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Danubia Televízió 2015. évi támogatási kérelme 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Danubia Televízió a korábbi évekhez hasonlóan idén is benyújtotta 
támogatási kérelmét a televízió m�ködéséhez. 2.200.000,- Ft-ot kért, melyet tárgyalt a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és kialakította álláspontját, miszerint 2.000.000,- Ft 
összeggel tudja támogatni a televízió m�ködését és ez az összeg is került be a költségvetésbe.  
 
Schüszterl Károly: Tudható-e az, hogy a környez� települések mennyivel támogatják a 
televíziót, mert régebben leírták, hogy kit�l mennyit kapnak? Ki dönti el azt, hogy a Danubia 
Televízió megjelenik az önkormányzat rendezvényein vagy nem? 
 
Félegyházi András: Az els� kérdésre nem tudja a választ. A másodikra pedig azt tudja 
mondani, hogy két eset lehetséges, az egyik, hogy az önkormányzat hívja, vagy olyan is van, 
hogy maguktól jönnek. Minden rendezvényre föltétlen nem küld meghívót az önkormányzat, 
de a programtervet �k is ismerik, de tervszer� koordinátor, mint olyan munkakörileg nincs a 
hivatalban. De ha a kérdés arra irányul, hogy érdemes lenne-e ezzel professzionálisabb 
szinten foglalkozni, akkor az a válasza, hogy igen.  
 
Bártfai István: Ha hívták a televíziót, mindig jöttek, de nem mindig tudják, hogy van 
valamilyen rendezvény. Egyébként neki van tudomása arról, hogy egy település többel 
támogatja a televíziót, de ett�l függetlenül mivel Visegrádon sok program van, sokat is adnak 
le a Visegrádon történtekr�l.  
 
Mikesy Tamás: Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a szerz�désben vállalt percet mindig 
fölül teljesítik, másrészt a TV-ben valóban igen sokat szerepel Visegrád, de ez biztosan annak 
is köszönhet�, hogy itt több az esemény, mint máshol. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
27/2015. (02.04.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Danubia Televízió 
M�sorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., képviseli: Balázs 
Csilla ügyvezet�) támogatási kérelmét elfogadja, a Danubia Televíziót és annak 2015. évi  
munkáját 2.000.000 Ft-al támogatja.  
2.) A Képvisel�-testület a támogatás összegét a 2015. évi költségvetés 16. számú melléklet 4. 
sora terhére biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat 
mellékletét képez� együttm�ködési megállapodás aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Királyi Találkozó Kft. közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés 
iránti kérelmének megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A Mátyás Király úton lév� lángossüt� üzemeltet�je kért fölmentést a 
közterület használati díj megfizetése alól. Egyébként az összegszer�ségében nem jelent�s, 
inkább elvi jelent�sége van. Korábban azt a gyakorlatot követték, hogy amikor egy 
reklámhordozó kihelyezésér�l volt szó, hogy akkor hatalmazta föl a polgármestert a 
képvisel�-testület a díj fizetés felmentésér�l szóló határozat kiadására, ha úgy ítélte meg, 
hogy az ami kikerül az példaérték� és a városkép szempontjából pozitív, tehát emeli az 
értékét. Amennyiben ez ugyanaz a reklámfelület, amelyik tavaly is megjelent ott, akkor � azt 
nem tartja olyan érték�nek, amelyik méltó lenne arra, hogy ilyen típusú támogatásban 
részesítse a testület. Amennyiben ez példaérték�vé válik, akkor � fogja javasolni a 
díjmentességet.  
 
Bálint Zsolt: �k vállalják a közterület folyamatos tisztántartását, a f�nyírását.  
 
Félegyházi András: Igen, de az az ingatlan el�tt van, amit viszont az ingatlan tulajdonosának 
egyébként is feladata.  
 
Schüszterl Károly: A Rév utcában és a F� utcán is több ilyen kihelyezett tábla van, azok 
fizetnek közterület használatot? 
 
Dr Szabó Attila: A tavalyi évben voltak, akik nem fizettek cég és címtáblák tekintetében 
közterület használati díjat, �k felszólítást kaptak és volt, aki ezután fizette. Akik ezután sem 
fizették, esetükben leszerelésre kerültek a táblák. Akik adnak be kérelmet nyilván azért nem 
kerülnek a testület elé, mert nem kérnek mentességet.  
 
Mikesy Tamás: Ebben az esetben egy mobil reklámhordozóról van szó, ami véleménye 
szerint nincs szabályozva rendeletileg. ez más, mint az állandó reklámtábla vagy cégtábla, 
mert ez reggel kiteszi, délután beveszi. 
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Dr Szabó Attila: A rendelet a cég és címtábla, hirdet� berendezések kategóriát határozza 
meg, amelynek havi díja van, így mindegy, hogy mennyi id�re teszi ki, havi összeget kell 
fizetni érte az elfoglalt négyzetméter után.  
 
Bártfai István: Nem látja, hogy milyen tábláról van szó, úgy könnyebb lenne dönteni. 
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület döntési kompetenciája e tekintetben a díj fizetés 
elengedésére vonatkozik. A hatáskör címzettje a polgármester, tehát a díjfizetés megadása 
nem jelenti automatikusan a közterület használat engedélyezését. A polgármester egyedi 
döntésében, figyelemmel a helyi rendeletben lév� szabályokra meghatározhat szabályokat a 
táblára vonatkozóan, amit, ha valaki nem teljesít, akkor a határozat bármikor visszavonásra 
kerülhet.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
28/2015. (02.04.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Királyi Találkozó Kft. 
(2025 Visegrád, F� u. 111., képviseletében: Németh János) közterület használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2015. január 1-t�l 2015. 
december 31-ig az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád, Széchenyi u. 1. 
szám el�tti közterületb�l 0,48 m²-t ingyenesen biztosít a Királyi Találkozó Kft. (2025 
Visegrád, F� u. 111., képviseletében: Németh János) részére hordozható hirdet� berendezés, 
cég és címtábla kihelyezése céljából. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Királyi Találkozó Kft. 
(2025 Visegrád, F� u. 111., képviseletében: Németh János) részére az 1. pontban foglaltaknak 
megfelel�en „a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 
rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati 
engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2015. február 9. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel az A) alternatíva elfogadásra került, így a B-t nem teszi fel 
szavazásra. 
 
7. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: A múlt hét végén aláírásra került a Nemzeti Sportközpontokkal az a 
megállapodás, amelynek eredményeként elindulhat a tervezési munka az iskola épületének 
fejlesztése tekintetében. Ez a kis épületre fog vonatkozni, a nagyra és a sportcsarnokra nem, a 
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program közel 399,2 millió forintot jelent központi forrásból és 20,8 millió forintot 
önkormányzati forrásból. A megállapodás mellékletét képez� program szerint ez hat 
osztálytermet, egy rajztermet, egy nyelvi termet, fejleszt�pedagógiai termet, szükséges 
kiegészít� létesítményeket tartalmaz. Ennek a tervezési munkának az elején tartanak, 
közbeszerzési eljáráson kerül kiválasztásra a tervez� iroda, majd az idei évben megtörténik az 
engedélyezés és a kivitelez�i közbeszerzés és így a jöv� év elején remélhet�leg megindulhat a 
beruházás. Köszöni az iskola aktív együttm�ködését és a bizottság valamint a f�építész úr 
munkáját.  
 
Schüszterl Károly: Javasolja, hogy a sportpálya üzemeltetés, és a TAO pályázat, 
locsolórendszer, meg egyéb kérdésekben üljön le az önkormányzat az üzemeltet�vel és a 
Sport Egyesülettel.  
 
Mikesy Tamás: Ezzel a kérdéssel a Kulturális Bizottság foglalkozik, el kell jönni oda és nem 
kell ezt testület elé hozni.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András                    Dr Szabó Attila 
      polgármester               aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
Szám:    6/2015. 
Határozatok száma: 30-56/2015. (02.18.)  
Rendelet száma:  2/2015. (II.19.) 
     
   
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. február 18-án megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
1. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
2. Véd�n�i Szolgálat beszámolója a 2014. évi éves munkájáról 
3. A Visegrádi Városfejleszt� Kft. alapító okiratának módosítása 
4. 2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 
elbírálása 
5. A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság beszámolója 2014-ben végzett 
munkájáról 
6. Civil szervezetek beszámolója a 2014. évi támogatás felhasználásáról 
7. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2014. évi 
tevékenységér�l 
8. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv elfogadása 
9. Pest Megyei Rend�r-f�kapitánysággal a Visegrád, F� u. 57. szám alatti ingatlanra 
vonatkozóan kötend� használati megállapodás tárgyában elfogadott 188/2013. (09.19.) 
Ökt. határozat ismételt módosítása 
10. Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Visegrád összevont orvosi ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozó megbízási szerz�dés 
módosítása 
11. KNK-Adventure Kft-vel kötött közterület használati bérleti szerz�dés módosítása 
12. Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú M�vészeti Iskola Kisoroszi tagintézmény 
vezet�i pocizójának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
13. A 11. számú f�út „POMÁZ-Visegrád” 22kV-os vonal 15638 számú vasoszlopának 
cseréjére tulajdonosi hozzájárulás kérelem megvitatása 
14. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. február 18-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
 

Távol maradt képvisel�: 
 

Bálint Zsolt 
 
 
Meghívott: 
 
    Bozzay Péter Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt képvisel� nincs jelen. 
Ismertette az ülés napirendjét, mivel arra vonatkozóan kiegészít�, illetve módosító javaslat 
nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) az ülés napirendjét 
elfogadta. 
 
1. npr: A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2015. március 1-vel hatályba lép� módosítása értelmében négy segélytípus, a 
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, 
illet�leg az önkormányzati segély megszüntetésre kerül és bevezetésre kerül az ún. települési 
támogatás. A törvény az önkormányzatok által biztosítandó szociális ellátás tekintetében 
annyit ír el�, hogy a képvisel�-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 
alapján települési támogatást nyújt. Az új segélyezési formával gyakorlatilag az 
önkormányzatok kötelezettsége az arra rászorult személyek szociális támogatása. A 
lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógy a jegyz�, méltányossági ápolási díj a 
polgármester, az önkormányzati segély pedig a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozott 
eddig. A törvény az új jogszabály alkotási kötelezettséget február 28-ig írja el�, ezért a 
rendelet tervezetbe más elnevezéssel, de gyakorlatilag a lakásfenntartási támogatás, a 
méltányossági ápolási, a méltányossági közgyógy, illetve az önkormányzati segély került 
átültetésre, lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, ápolási célú támogatás illet�leg 
rendkívüli települési támogatás néven. Mivel a korábbi szociális rendeletet ez a módosítás 
nagy mértékben érintette, ezért új rendelet megalkotására tesz javaslatot, 2015. március 1-i 
hatállyal,  melynek elfogadásához min�sített többség szükséges. 
 
Schüszterl Károly: A rendkívüli települési támogatás kérelemr�l idáig a Népjóléti Bizottság 
döntött, a mostani rendelet tervezetbe az van benne, hogy a jegyz� dönt, a bizottság csak 
javasol. 
 
Dr Szabó Attila: Az alapvet� koncepció az volt, hogy mindegyik segélytípusnál a Népjóléti 
Bizottság javasol és a döntés a jegyz� hatáskörébe kerül. Ennek egyrészt az az indoka, hogy 
egyes segélytípusok korábban is a jegyz� hatáskörébe tartoztak, másrészt pedig az objektív 
szempontok kerülnek sokkal inkább el�térbe és a rendelkezésre álló iratokból születik meg a 
döntés, figyelembe véve azt a kormányhivatali elvárást, hogy a szubjektív szempontok 
kerüljenek háttérbe egy szociális ellátás megállapításánál. A Népjóléti Bizottság javaslattételi 
jogát azért javasolja, hogy a helyi viszonyokat figyelembe véve, a választópolgárok által 
választott képvisel�-testület illetékes bizottsága által javasoltak szerint egy komplex döntés 
születhessen meg.  
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Schüszterl Károly: De a jegyz� dönthet adott esetben a bizottság által javasoltakkal 
ellentétben is, ezért úgy érzi, hogy a bizottság munkája fölöslegessé válik ilyen téren. 
 
Félegyházi András: Valóban a jegyz�nek nem kötelez� elfogadnia a Bizottság javaslatát, ez 
így van, de ett�l még a bizottság munkája nem fölösleges, hiszen javasol. 
 
Schüszterl Károly: Azt sem tartja jónak, hogy most tulajdonképpen egy személy fog dönteni 
a segélyezési kérdésekben, holott el�tte 4 személy hozta meg ezt a döntést. Ráadásul 
véleménye szerint a folyamat is lelassul, mert a bizottsági ülés után még a jegyz� elé is kerül 
az ügy, korábban pedig a bizottsági ülés után szinte másnap megírta a referens a határozatot 
és az illet� már következ� nap meg is kaphatta a segélyt.  
 
Dr Szabó Attila: A bizottságnak az új önkormányzati törvény szerint is csak döntés 
el�készít� és javaslattételi joga van. Az önkormányzatnál m�köd� más bizottságoknak is csak 
javaslattételi joguk van és ezt a szempontot helyezte el�térbe ennél a rendelet tervezetnél. Az 
egyszemélyi döntés a szociális tárgyú ügyeknél sokkal egyszer�bb és kimunkáltabb döntés 
születhet meg.  
 
Félegyházi András: A Bizottság fogalmazott meg esetleg konkrét módosító javaslatot? 
 
Schüszterl Károly: Nem, konkrétan nem, csak ennek a véleményének szeretett volna hangot 
adni. 
 
Bártfai István: A törvényi kereteken és a meghatározott paramétereken túl nem terjeszkedhet 
senki, tehát ilyen értelemben a jegyz� is el tudja dönteni, hogy valaki jogosult vagy nem 
valamelyik támogatásra. De ett�l függetlenül a jegyz�, f�leg aki nem visegrádi nem ismerheti 
úgy a helyi viszonyokat, mint egy képvisel�, mert azért a dolognak vannak ilyen aspektusai is. 
Tehát mindenképpen jó lenne, ha a bizottságnak javaslattételi joga lenne és ezt a jegyz� 
figyelembe is venné. 
 
Dr Szabó Attila: A bizottsági javaslatot a jegyz�nek is kötelessége figyelembe venni, azzal 
ellentétes döntést csak akkor hozhat, hogyha bizottsági határozat helyi rendeletbe vagy 
valamilyen fels�bb szint� jogszabályba ütközik. Tehát a jegyz� a bizottság javaslatát csak 
nyomós indokkal hagyhatja figyelmen kívül. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint rendben van ez a javaslat így, mivel ha törvény 
szerint megadandó, akkor az egy objektív, ha nem adható meg, akkor az is egy objektív 
döntés. Igazából itt nincs mérlegelési jog, a bizottságnak sem lenne, legfeljebb csak szélesebb 
ismeretekkel bír az adott személyr�l.  
 
Bártfai István: De a mértéket azt befolyásolhatja, ezért fontos, hogy a jegyz� vegye 
figyelembe a bizottság javaslatát.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy mivel már minden elhangzott ezzel kapcsoltban és 
mindenki kifejthette álláspontját, a vitát lezárta. Schüszterl Károlyt kérdezi, hogy szeretne-e 
módosító javaslatot megfogalmazni, akár bizottsági javaslatként vagy képvisel�ként? 
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Schüszterl Károly: Nem kíván módosító javaslatot tenni. 
 
Mikesy Tamás: Aljegyz� úrral egyeztetve kéri, hogy a rendelet tervezet 2. §.-ba kerüljön 
bele a „lakcímmel” szövegrész, tehát a rendelet hatálya ezáltal a Visegrádon lakcímmel 
rendelkez� és életvitelszer�en él� személyekre terjedjen ki. 
 
Félegyházi András: Kérdezi a képvisel�-testületet, hogy elfogadja-e Mikesy Tamás 
képvisel� módosító javaslatát, mely szerint a 2. §-ba kerüljön bele a „lakcímmel rendelkez�” 
szövegrész? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
30/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért és elfogadja Mikesy Tamás 
képvisel� azon módosító javaslatét, mely szerint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
támogatásokról szóló rendelet tervezet 2. §-ába kerüljön bele a „lakcímmel rendelkez�” 
szövegrész. 
 

Határid�: ---- 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Van-e további módosító javaslat? 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy a rendelet szövege oly módon módosuljon a 
szükséges helyeken, hogy a Népjóléti Bizottság iránymutató javaslata alapján hozza meg a 
döntést a jegyz�. Véleménye szerint ez kiküszöbölné azt, hogy javaslattól eltér� döntések 
szülessenek, mert a bizottság egy tól-ig határt javasolhatna, nem pedig konkrét összeget.  
 
Félegyházi András: Kérdezi a képvisel�-testületet, hogy elfogadja-e Dr Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint az adott segélytípus esetén a 
jegyz� a Népjóléti Bizottság iránymutató javaslatára döntsön? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) az alábbi határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
31/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért és elfogadja Dr Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester azon módosító javaslatét, mely szerint a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet tervezetbe a lakhatási támogatásnál, 
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gyógyszertámogatásnál, ápolási célú támogatásnál illet�leg rendkívüli települési 
támogatásnál a „Népjóléti Bizottság iránymutató javaslatára” szövegrész kerüljön bele. 
 

Határid�: ---- 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
Félegyházi András: Több módosító javaslat nem lévén kérdezi a képvisel�-testületet, hogy 
megalkotja-e a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletet, 
melynek elfogadásához min�sített többség szükséges! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) elfogadta a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletét. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�- testületének 
2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról  
 

- A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi –  
 
2. npr: Véd�n�i Szolgálat beszámolója a 2014. évi éves munkájáról 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Balogh Zoltánné véd�n� elkészítette az el�terjesztés mellékletében 
szerepl�, 2014. évre vonatkozó beszámolóját, melyet a Népjóléti Bizottság a 2015. február 
11-én tartott ülésén tárgyalt.  
 
Schüszterl Károly: A Bizottság meghallgatta a véd�n� beszámolóját és elfogadásra 
javasolja. Arra biztatták a véd�n�t, hogy a sz�r�programok szervezését a jöv�ben is folytassa.  
 
Félegyházi András: A véd�n� jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, de a bizottsági 
ülésen minden felmerül� kérdésre válaszolt. Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki a véd�n� beszámolóját elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
32/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Véd�n�i 
Szolgálat 2014. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban szerepl� tartalommal. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A Visegrádi Városfejleszt� Kft. alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezet� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Visegrádi Városfejleszt� Kft alapító okiratának ismételt módosítását az 
indokolja, hogy Bozzay Péter ügyvezet� megbízatása 2015. március 31-vel lejár és a 
Polgármesteri Hivatal felújítási, átalakítási munkáinak ismert okok miatti elhúzódása okán, az 
ügyvezet�i feladatok ellátására 2015. április 1-t�l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-
testületének, mint a VVF Kft taggy�lési jogait gyakorló szervének ismételten ügyvezet�t kell 
választania. Az el�zetes egyeztetések során Bozzay Péter jelezte, hogy 2015. április 1-t�l 
2015. december 31-ig vállalja az ügyvezet� feladatok ellátását.  
 
Bozzay Péter: Megköszönte a képvisel�-testület eddigi bizalmát, amennyiben ismét 
megválasztják a feladatot vállalja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
33/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint a Visegrádi Városfejleszt� 
Korlátolt Felel�sség� Társaság taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft ügyvezet�jének Bozzay Pétert (Budapest, 1976.október 28. an: Dr. 
Benedetti Gyöngyi, adóaz.: 8401121078, lakóhelye: 1014 Budapest, Fortuna u. 14.) 
határozott id�re 2015. április 1-t�l 2015. december 31-ig újraválasztja. 
2) A Képvisel�-testület, mint a Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság 
taggy�lési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy elfogadja a Visegrádi Városfejleszt� Kft (Cg. 
13-09-139872, székhely: 2025 Visegrád F� utca 81., ügyvezet�: Bozzay Péter) alapító 
okiratát a módosítással (ügyvezet� újraválasztásával) egységes szerkezetbe foglalva.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a módosított alapító 
okirat aláírására.  
4) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az általa aláírt, 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képvisel�-testület ezen 
határozatának egy példányával és mellékleteivel - jogi képvisel� közrem�ködésével - terjessze 
be a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
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Határid�:  cégbírósági nyilvántartás megkeresésére 2015. március 31. 
Felel�s:    Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: 2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 
elbírálása 
El�terjeszt�: Hintenberger András a Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger Andrást a Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hét beérkezett pályázatot. 
A bizottság már egy jól el�készített szakért�i észrevételekkel ellátott anyagot kapott, melyet 
ezúton köszön meg Rüll Tamás f�építésznek, Szalayné Éliás Ágnes m�szaki el�adónak és 
Ábrahám Péter küls�s bizottsági tagnak. A bizottság arra tesz javaslatot, hogy a hét beérkezett 
pályázatból egyet zárjanak ki, mert a pályázó egy olyan elem támogatását kérte, ami el�z� 
évben már egy általa végzett munkával tett tönkre. A maradék hat pályázatból kett� olyan, 
akik már tavaly kaptak támogatást, de akkor ezt nem tudták felhasználni és ezáltal 
megvalósítani a felújítást, remélhet�leg most sikerülni fog. A bizottság hangsúlyozza, hogy 
nincs arra mód, hogy az idén elnyert támogatást átvigyék 2016-ra, ezért kér minden 
kivitelez�t, hogy az idei évben fejezzék be a munkálatokat. Kéri a testületet, hogy támogassa 
a bizottság javaslatát. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
elmondta, hogy az egyes pályázatokról külön-külön szükséges szavazni, ezért az 
el�terjesztésben szerepl� sorrendben teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat. Kérdezte a 
képvisel�ket, aki Holles Péter pályázatát elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
34/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Holles Péter (Müller-ház) 
(állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, F� utca 20.) által Visegrád, F� utca 20. (73/2 hrsz.) 
számú épületének utcai homlokzat és kerítés felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 
427.895 Ft összegben (kivitelezésre 427.895 Ft) támogatja.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Holles Péterrel 
(Müller-ház) kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Szigeti János pályázatát elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
35/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Szigeti János (állandó 
lakóhelye: 2025 Visegrád, Széchényi u. 23.) által Visegrád Széchényi u. 23. (323 hrsz) számú 
épületének utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 500.000 Ft összegben 
(tervezésre 50.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási 
munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szigeti Jánossal 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Herold Zoltán pályázatát elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
36/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Herold Zoltán (állandó 
lakóhelye: Visegrád Mátyás király u. 54.) által Visegrád Salamontorony u. 7. (16 hrsz) számú 
épületének utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelt 550.000 Ft összegben 
(tervezésre 100.000 Ft, kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási 
munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Herold Zoltánnal 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�:2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Karol Csiffáry pályázatát elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
37/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Karol Csiffáry (állandó 
lakóhelye: 95201 Vráble (Verebély) Szlovákia Hurbanová 2) által Visegrád Török u. 10. (500 
hrsz) számú pincének utcai homlokzat felújítására benyújtott kérelmét az igényelthez képest a 
pályázati keret adta lehet�ségekhez igazítva 350.000 Ft összegben (tervezésre 50.000 Ft, 
kivitelezésre 300.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási munkálatokat a hatósági 
engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Karol Csiffáryval 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki Finánczy Lászlóné és Gersonde-Finánczy 
Zsófia pályázatát elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
38/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Finánczy Lászlóné és 
Gersonde-Finánczy Zsófia (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, F� utca 15.) által Visegrád, F� 
utca 15. (9 hrsz.) számú épületének értékes bádog szerkezet felújítására benyújtott kérelmét az 
igényelt 100.000 Ft összegben (kivitelezésre 100.000 Ft) támogatja.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Finánczy Lászlónéval 
és Gersonde-Finánczy Zsófiával kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrádi Keresztel� Szent János 
Plébánia pályázatát elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
39/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„2015. évi utcai homlokzat és kerítés felújítására” kiírt pályázatra Visegrádi Keresztel� Szent 
János Plébánia, képvisel�je: Kalász István (állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, F� utca 40.) 
által Visegrád, F� utca 40. (86 hrsz.) számú épületének teljes utcai homlokzat felújítására 
benyújtott kérelmét az igényelt 450.000 Ft összegben (kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrádi Keresztel� 
Szent János Plébániával kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság beszámolója 2014-ben végzett 
munkájáról 
El�terjeszt�: Bártfai István a bizottság elnöke 
 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai Istvánt a Városüzemeltetési Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a bizottság munkáját mindenki nyomon követhette az által, 
hogy a javaslataik mindig testület elé kerültek végs� döntésre. A beszámolóban leírtakon 
túlmen�en a bizottság számos tulajdonosi hozzájárulás tekintetében javasolt, ezen kívül a 
VKG vezet�jével rendszeresen egyeztettek a szükséges kérdésekben. Megköszönte a 
referensek Rüll Tamás és Szalayné Éliás Ágnes munkáját.  
 
Félegyházi András: A bizottság munkája nagyon heterogén volt, az októberi választások 
után kettévált, így bízik abban, hogy ez még hatékonyabbá fogja tenni a bizottságok 
munkáját. Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte 
a képvisel�ket, aki elfogadja a bizottság beszámolóját, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
40/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Városfejlesztési- és 
Üzemeltetési Bizottság 2014. évi tevékenységér�l szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
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Felel�s: Bártfai István képvisel� 
 

6. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2014. évi támogatás felhasználásáról 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás Közm�vel�dési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
elnöke 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a Közm�vel�dési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági 
és Sport Bizottság elnökét, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A bizottság legutóbbi bizottsági ülésen tárgyalta a beszámolókat. A 
Visegrádi Sport Egyesület címzetten, további hét egyesület a civil alapból kapott támogatást, 
ez összességében 2,8 millió forint volt a tavalyi költségvetésben. Az egyesületek 
elszámolásait a bizottság rendben találta, a korábbi évek gyakorlatához képest már sokkal 
gördülékenyebben ment az elszámolás. Tehát a bizottság ezeket a beszámolókat elfogadásra 
javasolja a testületnek. Úgy gondolja, hogy a 1,5 millió forint, amivel a hét civil szervezetet 
támogatta az önkormányzat az mind a városban folyó közösségi élet és a programkínálat 
tekintetében jó helyre került.  
 
Félegyházi András: Köszöni a civil szervezetek által a támogatások segítségével létrehozott 
eseményeket.  
 
Schüszterl Károly: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy néhányan akik nem számoltak el, 
azok vissza fogják fizetni a kapott támogatást. Ezek már megtörténtek? 
 
Mikesy Tamás: Igen. 
 
Félegyházi András: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, elmondta, hogy a nyolc 
különböz� elszámolásról külön-külön szükséges dönteni, ezért az el�terjesztésben szerepl� 
sorrendben teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat. Kérdezte a képvisel�ket, aki az 
Áprily Iskoláért Alapítvány beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
41/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Iskoláért Alapítvány beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2014. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az Együtt Kulturális Egyesület 
beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
42/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Együtt 
Kulturális Egyesület  beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2014. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló 
alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrádi János Templom Kórusa 
Egyesület beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
43/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi János 
Templom Kórusa Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2014. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló 
alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Soproni Sándor Egyesület beszámolóját 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
44/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Soproni Sándor 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2014. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és 
Demokráciáért Egyesület beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
45/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Szövetség a Nyilvánosságért és Demokráciáért  beszámolóját a „Civil szervezeteket 
támogató 2014. évi alapból” elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat 
mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az Ifjúsági Sziget Egyesület beszámolóját 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
46/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Ifjúsági Sziget 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2014. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
47/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Fiatalok Klubja Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2014. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló 
alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a Visegrádi Sport Egyesület beszámolóját 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
48/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Sport 
Egyesület beszámolóját a Visegrád Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséb�l nyújtott 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képez� beszámoló alapján. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
7. npr: Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2014. évi 
tevékenységér�l 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás intézményvezet� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás intézményvezet�t, hogy ismertesse 
el�terjesztését. 
 
Mikesy Tamás: A beszámoló minden tényadatot tartalmaz, ezt nem szeretné kiegészíteni. Az 
elmúlt év, köszönhet�en a városközpont pályázat kapcsán megvalósítható rendezvényeknek 
kicsit másképpen alakult, mint az eddigiek. Ezek finanszírozása pályázati alapból történt, ami 
kicsit a m�vel�dési ház költségvetését és munkaszervezését is felborította. A zeneiskola 
beköltözésével a ház kihasználtsága maximumon van, ami bizonyos szempontból nagyon jó, 
de sok szervezési munkát von maga után.   
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Félegyházi András: Köszöni a m�vel�dési ház minden dolgozójának, intézményvezet�jének 
a munkáját, a civil szervezetekkel összefüggésben is, valamint a Visegrádi Hírek 
szerkeszt�bizottságának is megköszönte a munkáját. Felhívta a képvisel�-testület figyelmét 
arra, hogy a m�vel�dési ház és mozi épületeivel a jöv�ben kezdeni kell valamit, sajnos a 
prioritási listán mindig az iskola és óvoda mögé kerül, de tény, hogy ezek felújítása sem 
húzható a végtelenségig. 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
49/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 2014. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban 
szerepl� tartalommal. 
 
Határid�: --- 
Felel�s: --- 
 
8. npr: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv elfogadása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: 2012. év második felében elindult és 2013. és 2014. években folytatódott a 
helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata illetve a képvisel�-testületi döntések 
figyelembevételével új rendeletek megalkotása. Ezt a munkát egyrészt a jogszabályok állandó 
változása, másrészt azokhoz való igazítás indokolja, másrészt számos új fels�bb szint� 
jogszabály által felhatalmazást kapott a képvisel�-testület, hogy rendeletet alkosson bizonyos 
témakörökben, ilyen volt például a közterületek elnevezésér�l és a házszámozásról szóló 
rendelet, vagy a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, illet�leg a közösségi 
együttélés szabályairól szóló rendeletek. A fels�bb szint� jogszabályok állandó változása 
miatt ennek a folyamatnak az idei évben is tovább kell folytatódnia, ezért erre vonatkozóan az 
el�terjesztésben szerepl� rendeletalkotási ütemtervet állította fel, melyet javasol a képvisel�-
testületnek elfogadásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet alkotási ütemtervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
50/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó 2015. évi ütemtervét – határozat mellékletét képez� tartalommal – 
elfogadja. 
  
Határid�: folyamatos  
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 
 

- A rendeletalkotási ütemterv a jegyz�könyv mellékletét képezi –  
 
9. npr: Pest Megyei Rend�r-f�kapitánysággal a Visegrád, F� u. 57. szám alatti 
ingatlanra vonatkozóan kötend� használati megállapodás tárgyában elfogadott 
188/2013. (09.19.) Ökt. határozat ismételt módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Pest megyei Rend�rkapitányság még 2013. nyarán kereste meg az 
önkormányzatot azzal, hogy a F� u. 57. szám alatti rend�r�rs épületét az önkormányzat 
ingyenesen adja használatba rend�rkapitányság részére. Akkor elfogadásra került ez a javaslat 
közösen egyeztetett és elfogadott használati megállapodásnak megfelel�en, azonban a 
szerz�déskötésre nem került sor, mert a Rend�rkapitányság újabb módosítást javasolt az 
el�tte általuk is már jónak vélt megállapodás tervezeten. Emiatt 2014. januárjában a 2013-as 
határozatot a testületnek egyszer már módosítani kellett. Majd többszöri levélváltást követ�en 
jelezték, hogy az új Ptk. hatálybalépése miatt a közösen el�zetesen többször leegyeztetett 
megállapodás tervezetet ismét módosítani javasolják. Ezt követ�en 2015. február 3-án 
érkezett levelükben a korábban többször leegyeztetett használati megállapodás tervezet 
szövegén alapvet� változtatási javaslatot küldtek el, mely szerint a F� u. 57. szám alatti 
ingatlan rend�rségi épületrészét nem határozott id�re vennék használatba, hanem határozatlan 
id�re. Ezen ok miatt szükséges a használati jog alapítására kötend� szerz�dést ismételten a 
Képvisel�-testület elé terjeszteni, illetve annak elfogadása esetén a 188/2013. (09.19.) ökt 
határozatot módosítani. Az épületb�l 87,8 m²-t vennének használatba, a rezsi költségek a  víz-
, elektromos áram-, gázfogyasztás díj a használt alapterületnek megfelel�en 60-40 %-os 
arányban oszlanak meg az épület másik részét használó Pest Megyei Kormányhivatal között.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki aljegyz� úr el�terjesztésének megfelel�en a határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
51/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 188/2013. (09.19.) 
Ökt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, F� utca 57. 
szám alatti, kivett rend�rség és okmányiroda megnevezés� ingatlanból 87,8 m² alapterület� a 
Visegrádi Rend�r�rs helyéül szolgáló részt a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság részére 
határozatlan id�tartamra ingyenes használatba adja, a határozat mellékletét képez� 
használati jog alapítására vonatkozó szerz�désben foglaltak szerint. 
A helyiség fenntartásával járó üzemeltetési költségeket (víz-, elektromos áram-, gázfogyasztás 
díj) a használt alapterületnek megfelel�en 60-40 %-os arányban elosztják, 60%-ot a Használó 
fizeti a használat id�tartama alatt, oly módon, hogy Használó a számlák teljes összegét 
megfizeti a közüzemi szolgáltatók felé, az önkormányzatra es� részarányos összeget 
továbbszámlázza a Pest Megyei Kormányhivatalnak.  
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a használati jog 
alapítására vonatkozó - a mellékletben szerepl� tartalommal - a szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Visegrád összevont orvosi ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozó 
megbízási szerz�dés módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Visegrád települések 2003. július 31-én szerz�dést kötöttek az orvosi 
ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozóan. E szerz�désnek a módosítását kezdeményezték 
most, változás a megbízási díj tekintetében lenne, oly módon, hogy az eddigi 
lakosságszámhoz viszonyítva az egy f�re es� megbízási díj összege kerülne meghatározásra. 
Ebb�l kifolyólag emelkedne a Visegrádra es� megbízási díj összege, de az idei költségvetésbe 
betervezett 600.000,- Ft-os keretet nem lépné túl, mivel a megbízási díj összege 521.856,- Ft 
lesz.  
 
Mikesy Tamás: A doktorn� jelezte, hogy az önkormányzat negyedévente utólag fizetett, de 
jó volna áttérni arra, hogy havi szinten el�re utaljanak. Kéri, hogy a hivatal figyeljen oda, 
hogy ebben ne legyen fennakadás. 
 
Félegyházi András: Vélhet�en ez 2003. óta így történt, de eddig nem érkezett jelzés, 
természetesen ezt orvosolni fogják. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki aljegyz� úr el�terjesztésének 
megfelel�en a határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
52/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Tahitótfalu, 
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád összevont orvosi 
ügyeleti szolgálatának ellátására 2003. július 31-én aláírt megbízási szerz�dés módosítását, a 
határozat mellékletét képez� tartalommal. 
2.) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
szerepl� megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: KNK-Adventure Kft-vel kötött közterület használati bérleti szerz�dés 
módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A KNK Adventure Kft-vel az önkormányzat egy 2013-as testületi 
határozatot követ�en kötött bérleti szerz�dést a KRESZ Park mintegy 100 m²-nyi részére, 
túraszervez� fogadóépület elhelyezése és m�ködése céljából. Bérl� 2015. február 11-én 
érkezett levelében jelezte, hogy az idei szezontól szeretnék a KRESZ parkban folytatott 
extrabringa túraszervezési tevékenységüket továbbfejleszteni. Ennek érdekében szeretnék a 
már meglév� együttm�ködésüket a Forester Szolgáltató Kft-vel szorosabbra vonni. Üzleti 
okok miatt kedvez�bb volna számukra, ha az önkormányzattal megkötött közterület bérleti 
szerz�désbe a jelenlegi bérl� helyett a Forester Szolgáltató Kft. lépne be, változatlan feltételek 
mellett. Így kezdeményezik a bérleti szerz�dés módosítását, amelybe kiegészítésül belekerült 
az is, hogy a park gondozása és fenntartása tekintetében minden hónapban egyeztetésre kerül 
az aktuális teend�, vagyis, hogy mit kell a bérl�nek elvégeznie.  
 
Mikesy Tamás: Örül, hogy ez utóbbi kiegészítés belekerült, mert tavaly ebb�l voltak 
problémák.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki aljegyz� úr el�terjesztésének megfelel�en a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

53/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy KNK-Adventure Kft-vel 
(1024 Budapest, Ady E. u. 19. képviseli: Dr Koncz Áron ügyvezet�) 2013. április 1. napján a 
Visegrád 64/1 hrsz-ú közterület (KRESZ park) 100 m² nagyságú részére, túraszervez� 
fogadóépület elhelyezése és m�ködtetése céljából kötött közterület használati bérleti 
szerz�dést - a bérl� kérelmére - módosítja. 
2.) Az 1. pontban hivatkozott közterület használati bérleti szerz�désbe a KNK-Adventure Kft 
bérl� helyett a Forester Szolgáltató Kft (2022 Tahitótfalu, Elekfy J. u. 8., képviseli: Szabó 
Zoltán ügyvezet�) lép. A szerz�dés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
érvényben maradnak.  
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert arra, hogy a Forester 
Szolgáltató Kft-vel (2022 Tahitótfalu, Elekfy J. u. 8., képviseli: Szabó Zoltán ügyvezet�) és a 
KNK Adventure Kft-vel (1024 Budapest, Ady E. u. 19. képviseli: Dr Koncz Áron ügyvezet�) 
kötend� közterület használati bérleti szerz�dés módosítását – határozat mellékletét képez� 
tartalommal - Visegrád Város Önkormányzat nevében aláírja. 
 

Határid�: 2015. február 28. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú M�vészeti Iskola Kisoroszi 
tagintézmény vezet�i pocizójának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület 
tankerületi igazgatója Csepreginé Volosinovszki Mária levélben tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola Kisoroszi tagintézmény-
vezet�jének Szárazné Fehér Tímeának a tagintézmény-vezet�i megbízása 2015. február 28-án 
lejár, ezért tagintézmény-vezet�i pályázat került kiírásra. A kiírt határid�ig egyedül Szárazné 
Fehér Tímea jelenlegi tagintézmény-vezet� pályázata érkezett be. A nemzeti köznevelésr�l 
szóló törvény azon rendelkezése mely szerint az intézményvezet�i pályázat esetében az 
intézmény székhely szerinti önkormányzatnak véleményezési joga van 2014. július 24-vel 
hatályát vesztette, de a KLIK ett�l függetlenül udvariasságból kiküldte az önkormányzatnak 
véleményezésre a beérkezett pályázatot.  
  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki támogatja Szárazné Fehér Tímea tagintézmény-vezet�vé 
kinevezését, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
54/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Szárazné Fehér Tímea 
visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú M�vészeti Iskola Kisoroszi tagintézmény-
vezet�vé történ� kinevezésével egyetért, azt támogatja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésr�l a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületét tájékoztassa. 
 

Határid�:azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a képvisel�-testület támogató határozatot hozott, 
így a B) határozati javaslatot nem teszi fel szavazásra. 
 
13. npr: A 11. számú f�út „POMÁZ-Visegrád” 22kV-os vonal 15638 számú 
vasoszlopának cseréjére tulajdonosi hozzájárulás kérelem megvitatása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Az Észak-Budai Zrt. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben 
kérte a 11. számú f�út „POMÁZ-Visegrád” 22kV-os vonal 15638 számú vasoszlopának 
cseréjére tulajdonosi hozzájárulás megadását. Kérelméhez mellékelte a vezetékjogi 
engedélyezési eljáráshoz készült tervdokumentációt. Mivel a vasoszlop cseréje miatt 
szükségessé váló új vezeték véd�távolsága érinti az alatta lév� Visegrád 243 hrsz alatti 
ingatlant, kérte a képvisel�-testület tulajdonosi hozzájárulásának megadását. A 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és az általuk elfogadott javaslat szerepel a 
határozati javaslatban. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot támogatja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
55/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Budai Zrt. (1037 
Budapest, Kunigunda útja 76.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lév� 
243 hrsz-ú ingatlant érint� a 11. számú f�út „POMÁZ-Visegrád” 22kV-os vonal 15638 számú 
vasoszlopának cseréjére a benyújtott tervdokumentáció alapján a vezetékjogi engedélyezési 
eljáráshoz a tulajdonosi hozzájárulását feltétel nélkül megadja.  
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A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila aljegyz�t, hogy kérelmez�t (Észak-Budai Zrt. 
1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila aljegyz� 

 
14. npr: Egyebek 
 
Mikesy Tamás: Érkezett az önkormányzathoz egy megkeresés, hogy egy Ausztriába 
szervez�d� sítábort tudna-e anyagilag támogatni. A Kulturális, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági-és 
Sport Bizottság megtárgyalta a kérelmet és amellett, hogy a kezdeményezést jónak és 
támogatásra méltónak tartja, de miután pénzr�l nem dönthet, ezért állásfoglalást nem tudott 
adni, hanem azt kéri a testülett�l, hogy foglalkozzon ezzel a kéréssel. Látva a tábor 
részletesebb programját, javasolja, hogy egy 100.000,- Ft-os keretet adjon az önkormányzat, 
amit az Áprily Iskoláért Alapítvány számlájára utalna át, és a továbbiakban �k 
gondoskodnának arról, hogy a pénz oly módon kerüljön felhasználásra, hogy azoknak a 
gyerekeknek nyújtson támogatást, akik rászorulnak és így ne átalánydíjas támogatás legyen.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve a javaslathoz 
módosító indítvány nem érkezett, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki támogatja Mikesy Tamás 
képvisel� úr által javasoltakat, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
56/2015. (02.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2015. március 15-18. 
között Alsó-Ausztriában megrendezend� sítábor utazási költségeinek támogatására az Áprily 
Iskoláért Alapítványnak 100.000,- Ft-ot biztosít. A támogatási összegb�l az arra szociálisan 
rászoruló gyerekek utazási költségét kell biztosítani. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily Iskoláért 
Alapítvánnyal történ� támogatási szerz�dés aláírására. 
A Képvisel�-testület a támogatás összegét a 2015. évi költségvetés 16. számú melléklet 14. 
sora terhére biztosítja. 
 

Határid�: 2015. március 1. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Egyebekben több hozzászólás nem lévén, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Félegyházi András                   Dr Szabó Attila 
  polgármester                        aljegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. február 26-án megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
1. „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� KEOP-2.1.2./2F/09-11-
2011-0004 azonosítószámú pályázati projekt kapcsán többletigény bejelentésére 
pályázat benyújtása és új engedélyes tervek elfogadása  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. február 26-án 18:30 
órakor a Palotaház Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila aljegyz� 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bálint Zsolt 
 
 
Meghívott:  
 
    Kenéz Attila projektmenedzser  
    Farkas Tamás Rex Terra Kft. 
    Szilágyi Csaba Rex Terra Kft. 
    Cabello Dávid projektmenedzsment 
    Nemes Zoltán Magyar Vízépít� Zöldút Konzorcium  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt képvisel� nincs jelen. A 
mai ülésnek egyetlen napirendi pontja van, az árvízvédelmi projekt kapcsán többletigény 
bejelentésére pályázat benyújtása és az új engedélyes tervek elfogadása. Mivel a napirenddel 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) az ülés napirendjét 
elfogadta. 
 
1. npr: „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� KEOP-
2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosítószámú pályázati projekt kapcsán többletigény 
bejelentésére pályázat benyújtása és új engedélyes tervek elfogadása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester  
 
Félegyházi András: Akik ma itt jelen vannak, többségében jelen voltak a tegnap este tartott 
lakossági fórumon is. Az el�zmények bizonyára mindenki el�tt ismertek a tavalyi évben, 
2014. márciusában szerz�dést kötött az önkormányzat a Magyar Vízépít� Zöldút 
Konzorciummal az árvízvédelmi m� megépítésére, melyet évekig tartó el�készít� és tervez�i 
munka el�zött meg. Majd elkészült az engedélyezési terv, ezt követ�en a vízjogi létesítési 
engedélyt is megkapta az önkormányzat, ebb�l egy tender-terv született és a közbeszerzés 
rögös útjain végül eljutott az önkormányzat a szerz�déskötéshez. A munka megkezd�dött, a 
kiviteli terv készítésével együtt bizonyos el�készít� munkálatok megkezd�dtek. A lényegi 
munka azonban nem indult el, ennek egyik oka az, hogy a mértékadó árvízszint, amely a 
védm� alapadata megváltozott 2014. nyarán. Akkor az önkormányzat állásfoglalást kért a 
tekintetben, hogy szükséges-e a terveken változtatni ennek függvényében, akkor azt a 
tájékoztatást kapták, hogy alapvet�en jó, ha az önkormányzat a jó gazda gondosságával el�re 
néz és mindenképpen úgy érdemes kiépíteni a m�vet - ha most nincs forrás a módosításra – 
hogy alkalmas legyen arra, hogy komolyabb rombolás nélkül továbbépíthet� legyen. Nyilván 
ekkor bizonyos dolgokat újra kellett gondolni, illetve a kivitelez� a kivitelezés 
megkezdésekor tapasztalt olyan m�szaki problémákat, amelyek miatt úgy döntött, hogy 
leállítja az építkezést. Ez részben építéstechnikai jelleg� probléma volt, részben pedig 
el�bukkant egy olyan középnyomású gázvezeték, amelyr�l még a gázszolgáltató sem tudott. 
A terveket tehát emiatt is módosítani kellett egy rövid szakaszon. Az a komoly döntési 
helyzet, ami most az önkormányzat el�tt áll, az abból adódott, hogy a 79/2014 (XII.23.) BM 
rendelet nem csak meger�sítette az új árvízszintet, hanem 7. §-ában azt az új szabályozást 
hozta, hogy nem is lehetséges semmilyen engedélyezési módosítási eljárásban más értéket 
figyelembe venni, mint ezt az új mértékadó árvízszintet. Tehát ez azt az új helyzetet állította 
el�, hogy vagy az új mértékadó árvízszintnek megfelel� m� épül, vagy nem épül. 
Nyilvánvaló, hogy az új szintnek megfelel� védm� kiépítésének költsége lényegesen 
magasabb lesz, ami nyilvánvaló volt már tavaly �sszel is és ezzel kapcsolatban levélben 
fordultak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárságához, ahol arról adtak 
tájékoztatást, hogy többletforrás biztosítására nincs lehet�ség. Átcsoportosításra, illetve a 
támogatási szerz�désben lév� tartalék keret igénybevételére volna lehet�ség. A decemberi 
BM rendelettel összefüggésben a támogatáspolitika is változott és azt a tájékoztatást kapta az 
önkormányzat, hogy az új mértékadó árvízszint miatt el�állt helyzetben van lehet�ség 
többlettámogatás igénylésére és ennek a fölhasználására többlet id�t is adnak.  
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Ennek a szakaszolásnak és többlet támogatási igény bejelentésnek a határideje 2015. 02. 28., 
tehát ez az oka annak, hogy nagyon feszített id�intervallumban kell ezt a döntést meghozni. 
Tekintettel arra, hogy ez egy FIDIC Piros Könyves szerz�dés, itt a m�szaki értelemben vett 
módosítási javaslat elkészítése a kivitelez� feladata, aki ezt az el�terjesztést meg is tette. Ez a 
módosítási javaslat a tegnapi lakossági fórumon ismertetésre került. Van ennek egy olyan 
költségkalkulációja is, amely alátámasztja a többlettámogatási igényt. Gyakorlatilag 
mindezeket figyelembe véve kell meghozni azt a nagyon komoly felel�sséggel bíró döntést, 
hogy ez alapján folytatják-e vagy elvetik ennek a tervnek a megvalósítását. Az elvetés esetén 
számos szerz�dés fölbontása, komoly visszafizetési kötelezettség, illetve ebb�l adódóan vitás 
helyzetek megoldása várható. Ezzel szemben áll az a lehet�ség, amely szintén nem lesz 
könny� és kényelmes, hiszen már az engedélyezés során számos tényez�t kell figyelembe 
venni. Az elmúlt egy-két hétben a kivitelez�vel együtt egyeztettek jó néhány engedélyez�, 
illetve szakhatóságnál, kérték azt, hogy a m� megvalósulása, illetve az unió által biztosított 
forrás megfelel� felhasználása érdekében az engedélyezési folyamatok a lehet� 
leggördülékenyebben menjenek, de nyilvánvalóan erre egyik hatóság sem tud garanciát 
vállalni.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint fel kellene vázolni, azt, hogy amennyiben nem vetik el a 
továbbhaladást, akkor mi várható a beruházással.  
 
Félegyházi András: Az el�terjesztés mellékletét képezi egy ütemterv, melyben 
nyilvánvalóan egymás mellett futó tevékenységek is vannak. A legfontosabb, hogy 
módosítani kell a támogatási szerz�dést, mert ez teszi lehet�vé remélhet�leg a támogatási 
összeg növekedését, illetve a határid� meghosszabbítását. Tehát ez alapozza meg az összes 
többi cselekményt, de sajnos ez semmilyen látványos változással nem fog járni. A másik 
szintén nem látványos cselekmény a jelenlegi vállalkozási szerz�dés módosítása, amely az 
els� ütem m�szaki tartalmát rögzíti. Az elkövetkezend� 2 hónapban az engedélyek beszerzése 
fog megtörténni, ami szintén nem látványos. A kivitelez� tájékoztatása szerint azon a rövid 
szakaszon, amit nem érint semmilyen változás ott folytatódni fog a munka. Ezen túl a 
fakivágások kezd�dhetnek meg, de a komoly kivitelezési munka májusban indulhat meg. Az 
építési munka els� szakasza a városközponti szakasztól lefelé illetve fölfelé es� területeken 
valósul meg, de az építési munkák az ütemterv szerint folyamatosak lesznek. Az említett 
engedélyek beszerzésén túl a szerz�dés módosításhoz is szükséges a Közbeszerzési 
Felügyeleti F�osztály jóváhagyása, amelyet mostanában nem könny� rövid id� alatt 
megszerezni. Szükséges lesz két közbeszerzési eljárás lefolytatása egyrészt az építési 
munkákra vonatkozó szerz�dés kiegészítés tárgyában, valamint az új, lényegesen nagyobb 
mobilfal elemek tároló épületének megépítésére vonatkozóan.  
 
Hintenberger András: Mi fog elkészülni 2015. december 31-ig, ha ez a most felvázolt 
ütemterv tökéletesen fog m�ködni? 
 
Nemes Zoltán Magyar Vízépít� Zöldút Konzorcium képviseletében: Elmondta, hogy az 
ütemtervet összeállították a kollégáival az elmúlt héten. A szakaszokat különböz� színnel 
jelölték, az els� szakaszban szerepelnek a 964 millió forint összegben megépítend� 
m�tárgyak lesznek, mely gyakorlatilag a védm� városközponti szakasza a IV. Béla szobortól 
elindulva egészen a földm�ves szakaszig, kivéve a láthatatlan mobilfalnak nevezett részt, ami 
természetben a kápolna és a rév közötti részen van. Ezt az utóbbit a II. ütemben fogják 
megépíteni. Tehát a f�védvonal, ennek a szakasznak a kivételével meg fog épülni az ütemterv 
szerint 2015. szeptember 30-ig. Ezen kívül a f�védm�höz szervesen kapcsolódó kiegészít� 
munkák, a szivárgó, valamint a csapadékvíz elvezetés, ami egy nagyobb érték� munka és a 
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hozzá kapcsolódó kis érték� munka, a közvilágítási rendszer átépítése. Ehhez még 
kapcsolódik a befejez� munkálatoknál a járda visszaépítése teljes hosszában. Tehát ezek a 
2015. szeptember 30-ig elvégzend� feladatok, ami az ütemtervben kékkel vannak jelölve. A 
tárolóépület építése áthúzódik a következ� ütembe, ami egy külön szerz�dés keretét fogja 
képezni, illet�leg szintén a második ütembe tartozik a védm� építésének a második szakasza 
a révt�l a kápolnáig, ami a mobil gátból áll és az ahhoz tartozó alapozásból. Ide tartozik még 
az Apátkúti pataknak a teljes elkészítése, illet�leg a küls�ségi földm� szakasz. A második 
ütembe az Apátkúti patakmeder felújítása is ide tartozik, mert ez a védm� kiépítése miatt 
szükséges, illetve az els� ütemben még benne van a három db aluljáró eltömedékelése. Ezek 
szintén a szerz�désben lév� kisebb összeg� munkák. Tehát nagyjából ezek az el�ttünk álló 
feladatok, amit megel�z egy nagyjából 2 hónapos tervezési szakasz, mely magába foglalja az 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését.   
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A 2014. december 17-én tartott közmeghallgatáson 
elhangzottakat tulajdonképpen felülírta ez a BM rendelet, tehát, azt, amir�l akkor szó volt, 
megépíteni már nem lehet. Azóta eltelt két hónap és most úgy t�nik, hogy tulajdonképpen 
egy olyan terv valósulhat meg, amely az épített és természetes környezetet még kevésbé 
zavarja. Olyan elemek is belekerülhetnek ebbe a tervbe, amelyek az eredeti tervben azért nem 
kerültek bele, mert nem lehetett, nem volt támogatott, de most az lesz. Ez a megváltozott 
helyzet azzal jár, hogy még 2016-ban is építkezések lesznek. Amennyiben nem támogatja a 
testület a módosítást, akkor azt mondja ki, hogy a gát nem épül meg, mert a korábbi terv 
szerint ma már nem megépíthet� ez a gát és az eddig felvett összegeket, állami támogatást, a 
kb. 300 millió forintot vissza kell fizetni, ami nem tenne túl jót Visegrád költségvetésének. A 
másik eset, hogy elindulnak ezen az úton, amit most a kivitelez� és polgármester úr fölvázolt, 
de mégsem sikerül megvalósítani, mert végül mondjuk nem kötnek az önkormányzattal 
támogatási szerz�dést, vagy valamilyen egyéb oknál fogva nem valósul meg az adott 
ütemezés mellett a projekt.  Azt a kockázatot vállalja az önkormányzat, hogy amennyiben a 
projekt alatt bekövetkezik bármilyen probléma, akkor n�ni fog a jelen pillanatban 300 millió 
forintos összeg, ami már ki lett fizetve. De, ha most úgy dönt a testület, hogy nem folytatja, 
akkor is ezt a több, mint 300 milliót vissza kell fizetni. Tehát megfontolandó, hogy tovább 
menjenek, kérjék a szakaszolást és a többletforrást, aminek a végén egy komfortosabb 
elfogadhatóbb eredmény lehet.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
felolvasta az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban 
módosító indítvány nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
57/2015. (02.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 
„Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító szám: KEOP-
2.1.2./2F/09-11-2011-0004) pályázati projekt kapcsán a Magyar Vízépít� Zrt és a Zöld Út 
Épít� Kft (Vállalkozók) 2015. február 18-án kelt levelükben a védm� áttervezésére foglalt 
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kérésüket, jelzésüket - figyelemmel a Rex Terra Épít�ipari F�vállalkozó és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft, mint Mérnök szervezet 2015. február 23-án kelt állásfoglalására - elfogadja. 
2) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Duna Mértékadó Árvízszintjének jogszabály 
változása okán (41/2014. (VIII.5.) BM rendelet, valamint a folyók mértékadó árvízszintjeir�l 
szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelet) történ� jelent�s mérték� (0,94 méterrel) történ� 
megemelése miatt a Tér-Team Mérnök Kft által készített engedéllyel rendelkez� árvízvédelmi 
tervek a VIZITERV Consult Kft-vel történ� újratervezését, nyomvonal változtatását és ezzel 
kapcsolatban benyújtott terveit elfogadja.  
3) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Duna Mértékadó Árvízszintjének jogszabály 
változása okán történ� jelent�s mérték� (0,94 méterrel) történ� megemelése miatt  a „Duna-
menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító szám: KEOP-2.1.2./2F/09-11-
2011-0004) pályázati projekt kapcsán szakaszolás mellett 100%-os támogatottságú 
többletforrás igényt nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányába. A projekt 
támogatási összege az igényelt forráskiegészítéssel együtt sem haladhatja meg a 2.220 millió 
forintot. 
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 3. pontban 
foglalt többletforrás igény Visegrád Város Önkormányzat nevében történ� benyújtására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 3. pont esetében 2015. február 28. 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester               aljegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
Szám:    8/2015. 
Határozatok száma: 58/2015. (02.26.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. március 23-án megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
 
1. Óvodai kapacitásb�vítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton való 
részvétel 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. március 23-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Bártfai István 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Bálint Zsolt 
    Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt és Hintenberger András 
képvisel�k nincsenek jelen. A mai ülésnek egyetlen napirendi pontja van, az óvodai 
kapacitásb�vítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton való részvétel. Mivel a 
napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, 
aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Óvodai kapacitásb�vítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton 
való részvétel 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A nemzetgazdasági miniszter a központi költségvetési törvény 3. számú 
mellékletében pályázatot hirdetett óvodai fér�helyek kapacitásb�vítést célzó beruházások 
támogatására helyi önkormányzatok számára. Öt alcélra lehet pályázni; már m�köd� 
óvodaépület átalakítására, hasznos alapterület nagyság változtatása nélkül, önkormányzati 
tulajdonban lév�, korábban óvodai célra m�ködtetett óvodaépület újranyitására, 
önkormányzati tulajdonban lév�, de nem óvodai funkciót betölt� épület átalakítására, 
m�köd� óvodaépület b�vítésére, valamint új óvoda létesítésére telek és épület vásárlásával 
vagy építéssel. A támogatás az adóer� képességt�l és a megvalósítandó alcéltól függ, ami 
Visegrád esetében 75%-os támogatást jelenthet, de maximum 1,3 millió Ft/fér�hely. A 
minimálisan biztosítandó forrás mértéke a fejlesztési költség 25%-a. A pályázatokat az 
EBR42 rendszeren keresztül kell feltölteni. Mint ismeretes a Fellegvár Óvoda állapota mai 
jogszabályi el�írásoknak nem mindenben felel meg, ezért e pályázaton belül a m�köd� 
óvodaépület b�vítésére nyújtanák be a pályázatot figyelembe véve azt, hogy a mellette lév� 
F� utca 16 szám alatti épületet az önkormányzat a döntés értelmében várhatóan ingyenesen 
megkapja az államtól, de a szerz�dés még nem került aláírásra. A b�vítéssel gyakorlatilag a 
TEN Építész Stúdió Bt., ill. Horváth Zoltán Ybl-díjas építész által készített engedélyezési 
terv I. üteme kerülne megvalósításra. A beruházás teljes becsült költsége 149.624.000,- Ft, az 
igényelend� támogatási összeg 97.500.000,- Ft. Így a biztosítandó saját forrás 52.124.000,- 
Ft, amely az általános tartalék soron rendelkezésre áll. Mivel még építési engedély nincs, 
ezért nyertes pályázat esetén azt 2015. szeptember 30-ig meg kell szereznie az 
önkormányzatnak. A beruházást 2016. december 31-ig kell megvalósítani és elszámolni. 
 
Mikesy Tamás: Mikorra hirdetnek eredményt? 
 
Dr Szabó Attila: 2015. május 8-ig.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy amit most jegyz� úr ismertetett az a 
maximális igényelend� összeg, nem biztos, hogy ennyit meg is kap az önkormányzat. A 
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másik dolog pedig az, hogy habár a rend�rség már lemondott a vagyonkezelési jogáról, még 
a tulajdonba adás nem ment végbe, tehát a tulajdonosi hozzájárulást t�lük kell beszerezni. A 
pályázati kiírás szerint nem is tudja, hogy befogadható lesz-e így a pályázat, vagy 
hiánypótolható-e? 

 
Dr Szabó Attila: Amint azt az el�terjesztésben is leírta a pályázathoz csatolni kell a 30 
napnál nem régebbi tulajdoni lapot. Ez ugyan hiánypótolható, de vélhet�en a F� u. 16. szám 
alatti ingatlan esetében addigra még nem fog a tulajdoni lapon szerepelni az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: Az önkormányzat alapvetése az, hogy jelenleg nulla óvodai fér�helye 
van, tehát 75 óvodai fér�helyet hoz létre, ez egy nagyon fontos körülmény, mert jelenleg a 
jogszabályoknak nem megfelel�en m�ködik az óvoda.  
 
Bártfai István: Ha most saját er�b�l fejezik be a városházát és még hozzá jön ez, akkor a 
költségvetésbe hogyan tud beleférni? 
 
Félegyházi András: Amennyiben pozitív támogatást kap a pályázat, ez akkor is csak jöv�re 
fog megvalósulni, de leghamarabb is �szt�l, addigra viszont ki fog derülni, hogy hogyan 
alakul a városháza projekt és széls�séges esetben ett�l még vissza is lehet lépni.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az iskolab�vítés is a jöv� évi költségvetést érinti? 
 
Félegyházi András: Igen, az is.  
 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt kérdezte a 
képvisel�ket, aki elfogadja az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot, kézfelemeléssel 
jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Hintenberger András képvisel�k nem 
voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
58/2015. (03.23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter által a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér�l szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet II. 5. pont szerint Óvodai kapacitásb�vítést célzó beruházások támogatására kiírt 
pályázaton a m�köd� óvodaépület b�vítése alcélra, a Fellegvár Óvoda (Visegrád F� u. 16-
18.) épületének a b�vítésére támogatás iránti kérelmet nyújt be. 
2) A pályázat forrásösszetétele: 

Saját forrás    52.124.000.-Ft 

Igényelt támogatás    97.500.000.-Ft 

Teljes projekt költség összesen 149.624.000.-Ft 
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3) A Képvisel�-testület a pályázat megvalósításához szükséges 52.124.000 Ft, azaz 
ötvenkett�millió-százhuszonnégyezer forint összeg� saját forrást a 2015. évi költségvetésr�l 
szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 17. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.  
4) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2015. március 23. 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                 jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
Szám:    9/2015. 
Határozatok száma: 59-86/2015. (03.25.)  
Rendelet száma:  3/2015. (III.26.) 
   4/2015. (III.26.) 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. március 25-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
1. Polgármesteri tájékoztató a köztartozás mentes adatbázisba történt felvételekr�l 
2. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
3. Visegrád Város Rendezési Tervével kapcsolatos egyéni kérelmek megvitatása 
4. Tervezési árajánlat a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
M�vészeti Iskola Rév utca 2. (HRSZ:88) cím� telkére vonatkozó beépítési paraméterek 
megváltoztatásával kapcsolatban 
5. Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm�ködési 
megállapodás módosítása 
6. A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) számú rendelet módosítása  
7. Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló  
11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
8. A Közm�vel�dési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagsági 
összetételére vonatkozó módosítás  
9. Visegrádi egészségügyi alapellátás, a betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi 
körzet m�ködtetése 
10. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a termálvíz szolgáltatásra 
kötend� szerz�dés 
11. Az önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása 
12. A Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshely betöltésére pályázat kiírása 
13. Visegrád Város Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének módosítása és az 
árvízvédelmi beruházás kapcsán a kivitelezési munkák idejére vonatkozó árvízvédelmi 
intézkedési terv elfogadása 
14. Budenszkiné Toldi Renáta a közparkban lév� ajándékbolt közm�vesítéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás kérése  
15. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület kérelme Visegrád 
címerének használatához 
16. Bártfai István  képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
17. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” (KEOP-2-12/2F/09-11-
2011-0004) projekt keretében tárolóépület tervezésére érkezett árajánlat megvitatása 
18. A 192/2014. (09.04.). Ökt határozat (Visegrádi Helyi Termel�i Piacon történ� 
árusítás kapcsán díj fizetése) és a 144/2014. (06.19.) Ökt határozat módosítása 
19. A Visegrádi Sportcentrum centerpályájának automata öntöz�berendezésének 
m�ködtetéséhez szükséges megfelel� min�ségi víz biztosítását célzó fejlesztés 
megindítása 
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20. Egyebek 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. március 25-én 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
Meghívottak: 
    Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 
    Rüll Tamás f�építész 
    Mokrai Gabriella rend�r�rs parancsnok 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban szerepl� napirendet 
további három napirendi ponttal javasolta kiegészíteni az alábbiak szerint: 17. napirendi 
pontként a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” projekt keretében 
tárolóépület tervezésére érkezett ajánlat megvitatását, 18. napirendi pontként a Helyi Termel�i 
Piacon történ� árusítás kapcsán testületi határozatok módosítását, 19. napirendi pontként a 
Visegrádi Sportcentrum centerpályájának automata öntöz�berendezésének m�ködtetéséhez 
szükséges megfelel� min�ségi víz biztosítását célzó fejlesztés megindításáról szóló 
el�terjesztést. Mivel a napirend kiegészítésére vonatkozóan egyéb módosító javaslat nem 
hangzott el, kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az ülés napirendjét az imént elfogadott 
módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Polgármesteri tájékoztató a köztartozás mentes adatbázisba történt 
felvételekr�l 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzati képvisel�k és a 
polgármester határid�re eleget tett a köztartozásmentes adatbázisba történ� felvételi 
kötelezettségének.  
 
2. npr: Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
El�terjeszt�: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�je 
 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készületeit. 
 
Cseke László: A Kulturális Bizottság már tárgyalta az el�készítésr�l szóló tájékoztatóját. 
Minden a tervek szerint halad, van egy protokoll lista, ami alapján történik a szervezés. 
Elkezd�dött a rendezvény promotálása, több országos jelent�ség� rendezvényen vettek részt 
reklámozás céljából. A pályázatok benyújtásra kerültek, és már karácsony el�tt elindult a 
jegyértékesítés a jegy.hu internetes portálon, az új honlap kb. 2 héten belül elindul.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy felkérték Balogh Zoltán minisztert és Simicskó István 
államtitkárt, hogy legyenek a rendezvény f�védnökei, Simicskó államtitkár úr elfogadta a 
felkérést, Balogh miniszter úr még nem jelzett vissza. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság valóban már megtárgyalta a témát, részletekbe 
men�en, ahol arról is szó esett, hogy mik voltak a tavalyi tapasztalatok. A Bizottság 
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, megköszönte 
Cseke Lászlónak a tájékoztatást. 
 

3. npr: Visegrád Város Rendezési Tervével kapcsolatos egyéni kérelmek 
megvitatása  

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 Meghívott: Rüll Tamás f�építész 
 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás f�építészt az el�terjesztés ismertetésére.  
 
Rüll Tamás: Els� körben tíz kérelmet tárgyalt meg a Városfejlesztési Bizottság, melyek a 
Rendezési Tervvel kapcsolatosak és a településrendezési eszközök következ� módosításánál 
ezeket figyelembe kell venni.  
Az els� a 037/1 hrsz-ú terület belterületbe vonása a területre tervezett apartman-házas üdül� 
együttes megvalósítása érdekében. A beépítés s�r�södését okozhatja a beruházás 
megvalósulása, ezért összességében a bizottság nem javasolja a belterületbe vonás 
támogatását. 
A második kérelem a 73/1 hrsz-ú kertvégi terület egy részének visszavásárlására vonatkozik. 
A bizottság támogatásra javasolta a kezdeményezés megvizsgálását a területre vonatkozó 
korábbi önkormányzati tervek – Rendezvénytér és Palota Ház közötti sétány, gyümölcsös és 
id�szakos stabilizált gyepes parkoló – figyelembe vételével. 
A harmadik kérelem a 176 hrsz-ú ingatlan tekintetében, a volt gázcsere telep gazdasági 
területb�l (Gksz-2) lakóövezetbe (Lke-8) vonására vonatkozik. A bizottság támogatásra 
javasolta a kezdeményezést. 
A negyedik kérelem a 729/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az Újkert utcai település és 
tájkép védelmi (építéstilalmi) övezet határvonal módosítására vonatkozik. A bizottság 
támogatásra javasolta a kezdeményezés tervez�i vizsgálatát, mely vizsgálat a beépítés tájképi 
megjelenésére vonatkozik. 
Az ötödik kérelem a 087/10 hrsz-ú ingatlan, a Latinovits-villa melletti telek visszasorolása 
üdül�házas üdül� övezetbe. A bizottság támogatásra javasolta a kezdeményezést. 
A hatodik kérelem a 247 és 1053 telkeken (Rákóczi utca fölött) a közút módosított 
kiszabályozásáról szól a 248; 263/1; 263/3; 263/4 hrsz-ú telkekre vonatkozó módosítással. A 
bizottság támogatásra javasolta a módosított nyomvonalat. 
A hetedik kérelem a 877 hrsz-ú út (Újhegy) földhivatali megszüntetése utáni 
újraszabályozására vonatkozik az érintett telkek közterület-kapcsolatának megteremtése 
érdekében, azok beépíthet�ségének megtartásával. A bizottság 3 igen szavazattal támogatásra 
javasolta a módosított kiszabályozást, egyben támogatásra javasolta annak a 
kezdeményezésnek tervez�i vizsgálatát, amely a beépíthet�ség korlátjául szabott legkisebb 
telekméret csökkentését célozza meg. 
A nyolcadik kérelem a 867 hrsz-ú teleknél (Újhegy) a település és tájkép védelmi övezet 
határvonal módosítására vonatkozik, új lakóépület elhelyezése érdekében. A bizottság 
támogatásra javasolta annak a kezdeményezésnek tervez�i vizsgálatát, amely az érintett telken 
a település- és tájkép védelmi (építéstilalmi) övezeti határvonal módosításának lehet�ségét 
keresi a tájképi megjelenéssel összefüggésben. 
A kilencedik kérelem a 1230 hrsz-ú út (Doboshegy, Cinke utca folytatása) folytatásának és a 
Harkály utcával való összeköt� szakaszának kiszabályozására vonatkozik a 1219/18 hrsz-ú 
telken. A bizottság támogatásra javasolta a módosított kiszabályozást, melyhez kapcsolódó 
nyomvonal-meghatározást  tervez�i vizsgálatra javasolt. 
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A tizedik kérelem az 1298 hrsz-ú Alsó Diósi osztatlan közös tulajdonú hétvégi házas 
üdül�övezet telkeihez kapcsolódó út szabályozási vonalának és a kapcsolódó külterületi-
belterületi határvonalnak módosítására vonatkozik. A bizottság  támogatásra javasolta a 
módosított kiszabályozást, egyben támogatásra javasolta a beépíthet� ingatlanméretek 
megtartása érdekében módosítandó külterületi-belterületi határvonal korrekcióját. 
 
Félegyházi András: Megköszönte f�építész úrnak az ismertetést és mivel a témával 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. Elmondta, 
hogy a kérelmek tekintetében egyenként fognak szavazni. Az els� kérelem esetében a 
bizottság nem javasolta annak támogatását, kérdezi a képvisel�ket, aki a bizottság javaslatával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
59/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Dr Gerber Miklós ügyvéd, L�wy Jonatan jogi képvisel�je által a 037/1 hrszú 
(Lepence) ingatlan belterületbe vonási a területre tervezett apartman-házas üdül� együttes 
megvalósítása érdekében benyújtott kérelmének nem ad helyt, mivel a beruházás 
megvalósulása a beépítés s�r�södését okozhatja.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Dr Gerber Miklós 
ügyvédet (1146 Budapest Thököly út 58-60.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban 
tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a második kérelem esetében a 73/1 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
60/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Vadász Attila, Vadász Istvánné, Meggyesi Balázs, Szabó Judit 73/1 hrsz-ú (11-
es út mentén) kertvégi terület egy részének visszavásárlási kérelmüket támogatja azonban a 
pontos területméret önkormányzati koncepció és tervez�i vizsgálat alapján kerüljön 
megállapításra figyelemmel a területre vonatkozó Rendezvénytér és Palota Ház közötti sétány, 
gyümölcsös és id�szakos stabilizált gyepes parkoló kialakítására. 
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2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Vadász Attilát, Vadász 
Istvánnét, Meggyesi Balázst, Szabó Juditot a képvisel�-testületi döntésr�l írásban 
tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a harmadik kérelem esetében a 176 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
61/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Szebeni Imre (Visegrád, Pázmány Péter u. 7.) a Helyi Építési Szabályzatról, 
valamint Szabályozási tervr�l szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása iránti 
kérelmének helyt ad, azaz elvi szinten támogatja a kérelemben foglaltakat, azaz a volt 
gázcsere telep (176 hrsz Bányatelep) gazdasági területb�l (Gksz-2) lakóövezetbe (Lke-8) 
vonását, ezért a településrendezési eszközök következ� módosításánál figyelembe veszi.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Szebeni Imrét a 
képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a negyedik kérelem esetében a  729/1 hrsz-
ú ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
62/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Scheili Antal László és Scheili Antal Lászlóné (729/1 hrsz) Újkert utcai 
település és tájkép védelmi (építéstilalmi) övezet határvonal módosítása iránti kérelmének 
helyt ad, azaz elvi szinten támogatja a kérelemben foglaltakat, ezért a településrendezési 
eszközök következ� módosításánál figyelembe veszi.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Scheili Antal Lászlót és 
Scheili Antal Lászlónét (Visegrád, F� u. 89.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban 
tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az ötödik kérelem esetében a  087/10 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
63/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Dr Vad Tibor ügyvéd a Visegrádi Ingatlanfejleszt� Kft képviseletében a Helyi 
Építési Szabályzatról, valamint Szabályozási tervr�l szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati 
rendelet módosítása iránti kérelmének helyt ad, azaz elvi szinten támogatja a kérelemben 
foglaltakat, azaz a Latinovits-villa melletti telek (087/10 hrsz) visszasorolását üdül�házas 
üdül� övezetbe, ezért a településrendezési eszközök következ� módosításánál figyelembe veszi.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Dr Vad Tibor ügyvédet 
(1037 Budapest Mikoviny u. 2.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a hatodik kérelem esetében a  247 és 1053 
hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
64/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Horváth Erika és Ess�sy Ádám 263/3 hrsz.-ú belterületi ingatlanuk 
megközelíthet�sége iránti kérelmének helyt ad, azaz támogatja a 247 és 1053 hrsz-ú (Rákóczi 
utca fölött) közút módosított kiszabályozását, a 248; 263/1; 263/3 és a 263/4 hrsz.-ú 
ingatlanok megközelíthet�ségére is kiterjed�en, ezért a településrendezési eszközök következ� 
módosításánál figyelembe veszi.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Horváth Erikát és Ess�sy 
Ádámot (1139 Budapest Rozsnyai u. 20.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a hetedik kérelem esetében a 877 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 



8 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
65/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Anka Martha, Nagy Zoltánné, Szigeti Zsolt, Szíjártó István, Szirtes Attila 
János, Török Zoltán és Urbanek Péterné 877 hrsz.-ú (Újhegy) út földhivatali megszüntetése 
utáni újraszabályozását, azaz az érintett telkek közterület-kapcsolatának megteremtését, azok 
beépíthet�ségének megtartását támogatja, ezért a településrendezési eszközök következ� 
módosításánál figyelembe veszi.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Anka Marthát, Nagy 
Zoltánnét, Szigeti Zsoltot, Szíjártó Istvánt, Szirtes Attila Jánost, Török Zoltánt és Urbanek 
Péternét a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
  

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a kilencedik kérelem esetében az 1230 hrsz-
ú ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
66/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Egyed Sándor 1230 hrsz.-ú út (Doboshegy, Cinke utca folytatása) 
folytatásának és a Harkály utcával való összeköt� szakaszának kiszabályozása iránti 
kérelmének helyt ad, azaz támogatja a 1230 hrsz-ú közút módosított kiszabályozását, ezért a 
településrendezési eszközök következ� módosításánál figyelembe veszi.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Egyed Sándort a 
képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A nyolcadik kérelem kimaradt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a 
nyolcadik kérelem esetében az 867 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
67/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Scheili Péter 867 hrsz alatti ingatlana kapcsán (Újhegy) a település és tájkép 
védelmi övezet határvonal módosítása új lakóépület elhelyezése érdekében benyújtott kérelme 
alapján Visegrád Város Önkormányzata a településrendezési eszközök következ� 
módosításánál megvizsgálja az érintett ingatlan kapcsán a tájképi megjelenéssel 
összefüggésben a település- és tájkép védelmi (építéstilalmi) övezeti határvonal módosítását.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Scheili Pétert a 
képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a tizedik kérelem esetében az 1298 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
68/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Fülöp Lajos Visegrád Alsódiós Társulás elnöke az 1298 hrsz.-ú - Alsó Diósi 
osztatlan közös tulajdonú hétvégi házas üdül�övezet telkeihez kapcsolódó út szabályozási 
vonalának és a kapcsolódó külterületi-belterületi határvonalnak módosítása iránti kérelmének 
helyt ad, azaz támogatja az 1298 hrsz-ú út módosított kiszabályozását illetve a beépíthet� 
ingatlanméretek megtartása érdekében módosítandó külterületi-belterületi határvonal 
korrekcióját, ezért a településrendezési eszközök következ� módosításánál figyelembe veszi.  
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Fülöp Lajost Visegrád 
Alsódiós Társulás elnökét (1016 Budapest Tigris u. 28.) a képvisel�-testületi döntésr�l 
írásban tájékoztassa. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Tervezési árajánlat a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 

M�vészeti Iskola Rév utca 2. (HRSZ:88) cím� telkére vonatkozó beépítési 
paraméterek megváltoztatásával kapcsolatban 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 Meghívott: Rüll Tamás f�építész 
 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás f�építészt, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Rüll Tamás:� Azért van szükség az iskola szabályozási paramétereinek sürg�s – a teljes 
szabályozási terv felülvizsgálatát megel�z� – változtatására, mert mint ismeretes, városunk 



10 

jelent�s állami támogatást fordíthat iskolafejlesztésre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében, és a forrásfelhasználás véghatárideje 2016. július 30., ami 
azonnali cselekvést igényel minden el�készít� jelleg� munka esetében, így a 
szabálymódosítás tekintetében is. A településrendezési terv szerz�i jogi védelem tárgyát 
képezi, ezért részleges módosításához a terv készít�jének – jelen esetben Város-Teampannon 
Kft-nek – közrem�ködése vagy jóváhagyása szükséges, ezért a módosításra vonatkozóan nem 
került bekérésre más tervez� cégekt�l árajánlat. A Város-Teampannon Kft. a módosítással 
kapcsolatos tervezési munkát 750.000 + ÁFA = 952.500 Ft (kilencszázötvenkétezer-ötszáz 
Forint) tervezési díj ellenében, a szerz�dés aláírásától számított négy héten belül készíti el.  
 
Félegyházi András: A fedezet a 2015. évi költségvetés 14. számú mellékletének 7. során 
rendelkezésre áll és ez sajnos nem számolható el az NSK-val kötött együttm�ködési 
szerz�désben. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
69/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola telkének beépítési paramétereire vonatkozó 
szabályozási tervrészt az iskola tervezett b�vítése miatt módosítja. 
2) Képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt módosítással a mellékletben 
szerepl� árajánlatban foglalt tartalommal 750.000 + ÁFA = 952.500 Ft  tervez�i díj 
ellenében megbízza a Város-Teampannon Kft-t (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.). 
3) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 14. számú 
mellékletének 7. sora terhére biztosítja.   
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Város-Teampannon 
Kft-vel kötend� tervezési szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Rüll Tamás f�építész és Félegyházi András polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal 

 
5. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttm�ködési 

megállapodás módosítása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: 2012-ben fogadta el az önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött megállapodást törvényi kötelezettség alapján. A tavaly októberi önkormányzati 
választások után a nemzetiségi jogokról szóló törvény számos változása lépett életbe, melyet 
az együttm�ködési megállapodáson is szükséges átvezetni, illet�leg a felülvizsgálatot egyéb 
törvényi kötelezettség is el�írja. Továbbá módosult az államháztartási törvény a tekintetben, 
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hogy a helyi illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak költségvetési koncepció, valamint a 
féléves és háromnegyed éves beszámoló készítési kötelezettsége megsz�nt. A Visegrádi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének személye a 2014. október 12-i választások 
következtében megváltozott Zeller Márton helyett Scheiliné Herendi Mária Ida lett az elnök. 
Tehát a megállapodás módosítását számos változás indokolja. A könnyebb áttekinthet�ség 
érdekében az együttm�ködési  megállapodás szövegében az új szövegrészeket vastag bet�vel 
jelöljük, a régieket pedig áthúzással. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
70/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésben el�írt felülvizsgálati kötelezettség teljesítése 
kapcsán úgy dönt, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttm�ködési megállapodást módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva - a határozat 
mellékletét képez� tartalommal – fogadja el.  
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert az együttm�ködési megállapodás 
aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) számú rendelet módosítása  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A településüzemeltetési feladatok és az ehhez kapcsolódó kisebb érték� 
fejlesztések, valamint a közfoglalkoztatottak napi ügymenetének kezelése, illetve az 
önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás keretében és ezen feladatok felügyeletére 
a polgármester javasolja a tanácsnok intézményének bevezetését. Ezt az indokolja, hogy a 
testület által meghatározott önkormányzati feladatok olyan mérték�ek, hogy a polgármester 
által egy személyben nem vihet�. A törvény lehet�séget biztosít arra, hogy a képvisel�-
testület tanácsnokot válasszon a városüzemeltetési ügyek vitelére, ehhez azonban szükséges a 
szervezeti és m�ködési szabályzat módosítása. Polgármester úr Schüszterl Károly képvisel�t 
javasolja tanácsnokká választani. 
 
Félegyházi András: Schüszterl Károly már eddig is sok tekintetben segítette a polgármesteri 
munkát, most annyi lesz a változás, hogy neve és címe lesz a feladatnak. Úgy gondolja, hogy 
a küls� partnerekkel kapcsolatban olyan megjelenést tesz lehet�vé, ami a város érdekeit 
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megfelel�en tudja képviselni akár egy ilyen pozíció megnevezésével is. El�zetesen egyeztetve 
a képvisel� úrral, elvállalta a feladatot.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felhívta a figyelmet, hogy 
rendelet módosításáról lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség, azaz 4 igen 
szavazat szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett megalkotta a képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
3/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
3/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

a képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 
Félegyházi András: Az el�terjesztés határozati javaslata pedig ehhez értelemszer�en 
kapcsolódik, amely arra tesz javaslatot, hogy 2015. április 1-t�l határozatlan id�tartamra a 
testület válassza meg Schüszterl Károly képvisel�t a Városüzemeltetési Ügyek 
Tanácsnokának. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
71/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a képvisel�-testület és szervei Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 32/A§ (1) bekezdése 
alapján Félegyházi András polgármester javaslatára úgy dönt, hogy Schüszterl Károly 
önkormányzati képvisel�t 2015. április 1-t�l határozatlan id�tartamra Városüzemeltetési 
Ügyek Tanácsnoknak megválasztja. 
 

Határid�: ----- 
Felel�s: ---- 

 
7. npr: Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról 
szóló  11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról 
szóló 11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet szabályozza az Áprily Lajos Általános Iskola 
által biztosított alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díját, annak mértékét, 
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fizetésének módját, idejét, a mérséklésének eseteit. A nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi 
CXC törvény 2012. szeptember 1-t�l hatályos rendelkezése hatályon kívül helyezte a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 124.§ (21) bekezdését, melyben a helyi 
önkormányzat képvisel�-testülete felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben megállapítsa 
azokat a szabályokat, ami alapján többek között az iskola igazgatója dönt a közoktatási 
törvény 114. §-ában meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a 
tandíj összegér�l. 2012. szeptember 1-t�l a nemzeti köznevelésr�l szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33-36§-ai szabályozzák a térítési 
illetve tandíj ellenében, valamint a térítési díj nélkül igénybe vehet� köznevelési feladatokat, 
közte az alapfokú m�vészeti oktatási feladatokat. Mindezek alapján megállapítható, hogy nem 
indokolt és nem is lehetséges magasabb rend� jogszabály által szabályozott kérdést 
önkormányzati rendeletben megismételten szabályozni illetve azzal ellentétes helyi 
szabályozást alkotni. Ezért tesz javaslatot a 11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére. Mivel rendeletr�l van szó, az elfogadáshoz min�sített többség 
szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a rendelet hatályon kívül helyezését elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül megalkotta az alapfokú m�vészetoktatás intézményi 
térítési díjainak megállapításáról szóló  11/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésér�l szóló 4/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

az alapfokú m�vészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló  11/2003. 
(XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér�l 

 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 
8. npr: A Közm�vel�dési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagsági 
összetételére vonatkozó módosítás  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az új önkormányzati törvény nem rendelkezik szó 
szerint arról, hogy az alpolgármester nem tölthet be bizottsági helyet, ezért a képvisel�-
testület az alakuló ülésen úgy döntött, hogy Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester urat 
megbízza a Kulturális Bizottsági tagsággal. Id� közben egy belügyminisztériumi 
állásfoglalásra hivatkozással a Pest Megyei Kormányhivatal szóban akként foglalt állást, hogy 
az alpolgármester nem lehet tagja bizottságnak, abból kiindulva, hogy a polgármester sem 
lehet tagja bizottságnak és az alpolgármester a polgármestert helyettesíti távolléte esetén. Bár 
ezzel az állásfoglalással a hivatal nem ért egyet, tiszteletben tartjuk a kormányhivatal 
állásfoglalását és ennek tükrében az alpolgármester úr helyett Schüszterl Károly képvisel�t 
javasolja a Kulturális, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának.  
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Mikesy Tamás: Miután ez az állásfoglalás a bizottság ülése után érkezett, így a bizottságnak 
nem volt alkalma tárgyalni, de � személy szerint elfogadja a kormányhivatal álláspontját és 
örül annak, hogy Schüszterl Károly képvisel� elvállalta a tagságot. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Elmondta, hogy delegálása el�tt kifejtette azon álláspontját, 
mellyel most egyezik a kormányhivatal álláspontja, de meg kell állapítani, hogy a korábbi 
önkormányzati törvény sokkal egyértelm�bben rendelkezett ebben a kérdésben. Mindezek 
mellett örömmel vette a lehet�séget, hogy dolgozhatott ebben a bizottságban, a bizottságnak 
további jó munkát kívánt és megköszönte Schüszterl Károlynak, hogy a bizottság továbbra is 
változatlan létszámban tudjon m�ködni.   
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
72/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete figyelemmel a Pest Megyei 
Kormányhivatal szóbeli észrevételére úgy dönt, hogy a 228/2014. (10.21.) ökt határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Közm�vel�dési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának Dr Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester helyett tagként Schüszterl Károly képvisel�t választja meg.  
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határid�: ----- 
Felel�s:--- 

 
9. npr: Visegrádi Egészségügyi alapellátás, a betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi 
körzet m�ködtetése 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat kötelez�en ellátandó 
feladata többek között az egészségügyi alapellátás m�ködtetése. Visegrád városban az 
egészségügyi alapellátást vegyes háziorvosi körzetben Dr Balázs Mária háziorvos látja illetve 
látta el. Visegrád város vegyes háziorvosi körzete 2014. november 1-t�l betöltetlen, 
helyettesítéssel 2015. április 30-ig Dr Rozsályi Károly dunabogdányi háziorvos látja el Dr 
Balázs Mária háziorvosn� helyett, mivel doktorn� 2014. november 1-t�l más településen 
háziorvosi praxisjogot szerzett. A vonatkozó törvény szerint az új praxisengedély kiadásától, 
vagyis 2014. november 1-t�l számított 6 hónapig, azaz 2015. április 30-ig ha a visegrádi 
praxisjogot nem értékesíti, akkor visegrádi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyét 
visszavonja a m�ködési engedélyt kiadó népegészségügyi intézet, illetve az 
egészségbiztosítási pénztár a finanszírozási szerz�dést megszünteti.  Ez azt jelenti, hogy 2015. 
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május 1-t�l a visegrádi egészségügyi alapellátást közvetlenül Visegrád Város 
Önkormányzatnak kell biztosítania az Egészségbiztosítási Pénztárral kötend� finanszírozási 
szerz�dés keretei között. Ahhoz, hogy az önkormányzat a május hónapra járó finanszírozást 
megkapja, ahhoz április 5-ig az erre vonatkozó kérelmet be kell nyújtani az 
egészségbiztosítási pénztárhoz, illet�leg ehhez szükséges a vonatkozó m�ködési engedély 
megszerzése. Félegyházi András polgármesternek az a javaslata, hogy 2015. május 1-t�l 
addig az id�pontig, amíg nem sikerül a betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi körzetbe 
végleges háziorvost találni Visegrád Város Önkormányzatának a jelenlegi helyettesít� 
orvossal Dr. Rozsályi Károly dunabogdányi háziorvossal illetve a jelenlegi ápolóval Pappné 
Pintér Klárával kellene ellátni a visegrádi egészségügyi alapellátást. Dr. Rozsályi Károly 
továbbra is vállalta a helyettesítést. A törvényi kötelezettség heti 20 órában határozza meg a 
helyettesítést, melyb�l 10 óra a rendelési id� és 10 óra rendelkezésre állási id�t jelent. Az 
el�zetes tárgyalások során jelezte, hogy a jelenlegi rendelési id� mellett havi nettó 200.000 Ft 
ellenében munkajogviszony keretében vállalja a helyettesítéssel együtt járó feladatokat.   
Pappné Pintér Klára el�zetes tárgyalások során szintén jelezte, hogy természetesen szívesen 
továbbra is ellátja a visegrádi vegyes háziorvosi körzet ápolói feladatait heti 40 órában, ha 
lehetne a jelenlegi bérezés mellett bruttó 200.000 Ft ellenében. Ezzel párhuzamosan az 
önkormányzat kiírhatja a pályázatot a háziorvosi praxisra vonatkozóan azzal a kitétellel, hogy 
a döntés április 30. utánra tev�dik át, mert eddig az id�pontig a doktorn� bármikor 
értékesítheti a praxis jogot. Ezen kívül május 1-t�l a tárgyi feltételeket is biztosítania 
szükséges az önkormányzatnak, vagyis a vonatkozó törvény mellékletében felsorolt 
eszközöket biztosítania kell. Jelenleg a rendel�ben meglév� a jogszabályban el�írt tárgyi 
feltételek úgy teljesülnek, hogy a berendezési, felszerelési tárgyak, orvosi m�szerek vagy Dr 
Balázs Mária, vagy Visegrád Város Önkormányzat vagy Pappné Pintér Klára tulajdonát 
képezik. Tehát az önkormányzat a rendeletben el�írt tárgyi feltételek hiánytalan teljesülése 
érdekében a hiányzók esetében vagy újakat vásárol vagy Dr Balázs Máriától megvásárolja. Az 
egészségbiztosítási pénztár jelzése és a vonatkozó törvény szerint a háziorvosi praxisjogot egy 
háziorvos a feladatellátási szerz�dés megsz�nését követ� 6 hónapon belül értékesítheti. Ezért 
szükségesnek tartja, hogy az önkormányzat kimondja azt, hogy április 30-val a háziorvossal 
vitatott szerz�dést megsz�ntnek tekinti. Ugyanis ha ez nem kerül kimondásra, akkor egy 
bonyolult helyzet is kialakulhat a kés�bbiekben azzal, hogy Dr Balázs Mária még akár 2015. 
május 1-ét követ�en is értékesítheti a visegrádi praxisjogot.  
 
Bálint Zsolt: A rendelési id� hogy lesz? 
 
Dr Szabó Attila: A rendelési id� az elmúlt 4-5 hónapban kialakult szokásnak megfelel�en, de 
Rozsályi Károly jelezte, hogy az egyik nap délután vagy akár esti órákban is lehet rendelés.  
 
Bálint Zsolt: A kialakult gyakorlat az volt, ha nem volt ott az orvos, akkor a n�vér adta ki a 
receptet. Ha ebb�l bármi baj származik, akkor a Rozsályi doktor vállalja a felel�sséget vagy 
az, akié a praxisjog? Mert a n�vér nem írhat receptet, csak az orvos. 
  
Dr Szabó Attila: Május 1-t�l az önkormányzaté lesz a m�ködési engedély, az önkormányzat 
alkalmazottja lesz Dr Rozsályi Károly és Pappné Pintér Klára n�vér is, tehát az önkormányzat 
a felel�s a tárgyi, személyi és a jogszabályban el�írt feltételek meglétéért és azok teljesítéséért 
egyaránt.  
 
Bálint Zsolt: Ezért szeretné, ha lenne délutáni rendelés mondjuk 16-17 óráig is, hogy, aki 
délután szeretne receptet felíratni, az is megtehesse ezt az orvosnál. A másik dolog pedig az, 
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hogy pontosan legyen betartva a rendelési id�, mert idáig ugyan ebbe nem volt beleszólása az 
önkormányzatnak, de innent�l kezdve, ha bármilyen probléma merül fel, akkor az 
önkormányzathoz jönnek majd panaszkodni.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy � egyeztetett Dr Kovács Tiborral a dunabogdányi 
gyermekorvossal is, aki azt jelezte, hogy ebben az átmeneti id�ben is attól függetlenül, hogy a 
gyermeknek hol van az egészségügyi kártyája, � fogadja a visegrádi gyerekeket szükség 
esetén.  
 
Bálint Zsolt: Van-e arról lista az önkormányzatnál, hogy a rendel�ben milyen eszközök 
vannak, ami az önkormányzaté? 
 
Dr Szabó Attila: A rendel�ben lév� eszközök többnyire amortizációs eszközök. Jelen 
pillanatban mivel az orvosi rendel� még a doktorn� kezelésében van, a 16-18 évvel ezel�tti 
tételes leltár lista és egyáltalán a tárgyi feltételek meg vannak-e, ez csak május 1-vel derülhet 
ki, amikor megsz�nik a doktorn� praxisjoga. Tehát ekkor lehet jogszer�en leltárt felvenni a 
rendel�ben. Az biztos, hogy bizonyos tárgyi eszközök jelenleg sincsenek meg a rendel�ben, 
tehát az orvosi rendel� felszereltsége nem felel meg a törvényi feltételeknek. Minden esetre a 
doktorn� addig is fel lesz szólítva arra, hogy a rendel�ben lév� tárgyi eszközöket nem viheti 
el, de sajnos vannak olyan tárgyi eszközök, ami esetében nem lehet követni azt, ha korábban 
az önkormányzat vett valamilyen tárgyi eszközt, de mondjuk id� közben a doktorn� vett 
helyette másikat. Mint ismeretes a doktorn� nem hajlandó kapcsolatba lépni az 
önkormányzattal, így pedig nagyon nehéz egyáltalán leltárt egyeztetni, hogy mi van és mi 
nincs és legf�képpen az a tárgyi eszköz kié. Az önkormányzatnak van persze egy ingóvagyon 
leltára, de vannak tárgyi eszközök, amik kérdésesek. 
 
Mikesy Tamás: A helyettesít� orvos helyettesítését végz� orvos bérét az önkormányzat fizeti 
vagy a helyettesít� orvos? 
 
Dr Szabó Attila: Május 1-t�l minden költség az önkormányzatot terheli, tehát a helyettesít� 
orvost helyettesít� bérét is az önkormányzatnak kell fizetnie. A tárgyi eszközök, valamint a 
háziorvos és az ápolón� bére mellett az önkormányzatnak kell fizetni a veszélyes hulladék 
elszállításától kezdve a TB azonosító program programhasználati költségén át, a receptek 
gyártásáig mindent. A háziorvos onnantól kezdve csak az önkormányzat nevére kiállított 
receptre írhat csak fel gyógyszert.  
 
Bálint Zsolt: Amikor a Rozsály doktort a másik orvos helyettesíti, akkor azokra a napokra a 
Rozsályi nem kap pénzt, ugye? 
 
Dr Szabó Attila: A szerz�dése úgy kerül megírásra, hogy természetesen azokra a napokra 
nem. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
és a határozati javaslathoz sem érkezett módosító indítvány, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki 
azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
73/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, mivel Dr Balázs Mária 2014. 
november 1-t�l más településen (Úrkút) dolgozik háziorvosként, ott szerzett praxisjogot, ezért 
Visegrád Város Önkormányzata a Valumed Kft-vel fennálló vitatott feladatellátási szerz�dést 
figyelemmel az önálló orvosi tevékenységr�l szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5§ (2) bekezdésében foglaltakra 2015. április 30-val 
megsz�ntnek tekinti, a feladatellátási szerz�dés megsz�nik. 
2) Képvisel�-testület úgy dönt, amennyiben Dr Balázs Mária Visegrádi vegyes háziorvosi 
körzet ellátására vonatkozó praxisjogát 2015. április 30-ig nem idegeníti el, akkor Visegrád 
Város Önkormányzata 2015. május 1-t�l betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi körzetet heti 
20 órában helyettesítéssel látja el. 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy 2015. május 1-t�l addig az id�pontig, amíg nem sikerül 
a betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi körzetbe háziorvost találni, megbízásos jogviszony 
keretében bruttó 300.000 Ft-ért alkalmazza Dr Rozsályi Károly dunabogdányi háziorvost 
(2025 Dunabogdány Kossuth Lajos u. 94.) az önkormányzat által m�ködtetett háziorvosi 
szolgálat keretében Visegrád Város háziorvosi/házi gyermekorvosi feladatainak az ellátására 
a Visegrád F� u. 38. szám alatti orvosi rendel�ben. 
4) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy 2015. május 1-t�l addig az id�pontig, amíg nem sikerül 
a betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi körzetbe háziorvost találni, megbízásos jogviszony 
keretében bruttó 200.000 Ft-ért alkalmazza Pappné Pintér Klárát (2021 Tahitótfalu, Hársfa 
u. 8.) az önkormányzat által m�ködtetett háziorvosi szolgálat keretében az ápolói, körzeti 
n�véri feladatainak az ellátására a Visegrád F� u. 38. szám alatti orvosi rendel�ben. 
5) Képvisel�-testület egyúttal 2015. május 1-t�l addig az id�pontig, amíg nem sikerül a 
betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi körzetbe háziorvost találni megbízza napi bruttó 
25.000 Ft-ért Dr. Portik György dunabogdányi háziorvost (2025 Dunabogdány Kossuth Lajos 
u. 94.) Dr Rozsályi Károly háziorvos távolléte esetén Visegrád város háziorvosi/házi 
gyermekorvosi feladatainak helyettesítés keretében történ� ellátásával.  
6) Képvisel�-testület úgy dönt, amennyiben Dr Balázs Mária Visegrádi vegyes háziorvosi 
körzet ellátására vonatkozó praxisjogát 2015. április 30-ig nem idegeníti el, akkor Visegrád 
Város Önkormányzata a visegrádi vegyes háziorvosi körzet betöltésére a határozat 
mellékletét képez� tartalommal pályázatot ír ki. 
7) Egyúttal a képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Dr 
Rozsályi Károllyal, Pappné Pintér Klárával és Dr Portik Györggyel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerz�déseket írja alá. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Melléklet 

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet a visegrádi feln�tt és gyermek vegyes 
háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi tartalommal: 

A meghirdetett munkahely címe: 

1) Egészségház orvosi rendel�, 2025 Visegrád, F� u. 38.  
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Ellátandó lakosságszám: 1833 f� 
Ellátandó település:  Visegrád  

Ellátandó feladatok: 

feln�tt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet feladatainak teljes kör� ellátása, területi 
ellátási kötelezettséggel  

A körzetben az iskola- és ifjúságorvosi ellátás 1 óvodát és 1 iskolát érint. Ellátottak 
száma:265 f�  
 

Az állás betöltésének feltételei: 

2) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységr�l szóló 4/2000.(II.25.) 
EüM rendelet 11.§-a szerinti képesítés 

3) az önálló orvosi tevékenységr�l szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben el�írt egyéb feltételek megléte 

4) a praxis vállalkozói formában való m�ködtetése  
5) büntetlen el�élet  
6) Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás  

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok: 

- végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata  
- részletes szakmai önéletrajz  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
- vállalkozási formától függ�en, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 
esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata  
- vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése  esetén 
8 napon belül benyújtja a m�ködési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi 
Intézet illetékes szervéhez  
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt 
vev�k a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék.  

A megbízás id�tartama: határozatlan id�, a nyertes pályázóval kötött, a m�ködés, üzemeltetés 
részletes feltételeit rögzít� feladat-átadási szerz�dés alapján. A praxis m�ködtetési jogát az 
Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerz�dések megkötése alapján.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15. 

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell 
benyújtani Visegrád Város Polgármesterének címezve:2025 Visegrád, F� u. 92. A borítékra 
kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Félegyházi András 
polgármester nyújt: a +36-26/398-255-es telefonszámon, vagy a polgarmester@visegrad.hu 
e-mail címen. 

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határid� lejártát követ� Képvisel�-
testületi ülésen történik. A praxis betölthet� a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési 
eljárást követ�en, azonnal. 

A feladat helyben lakással betölthet�, szolgálati lakás a lakások és a helyiségek bérletér�l, 
valamint a lakbérek mértékér�l szóló 12/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései szerint biztosított.  
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10. npr: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal a termálvíz 
szolgáltatásra kötend� szerz�dés 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Miután a K7-es termálvíz kút vízhasználati jogát sikerült az 
önkormányzatnak visszaszerezni, azután szerz�dést kötött a termál hotellel, aki azóta az 
önkormányzattól vásárolja a termálvizet. A Kórházzal is fennállt egy szerz�dése az 
önkormányzatnak 2014. december 31-ig és miután a kúttal kapcsolatos vitás kérdések azóta 
rendez�dtek, szándékában áll az önkormányzatnak és a kórháznak is egy hosszabb távú 
szerz�dést kötni a termálvíz szolgáltatásra. Ezzel kapcsolatosan hosszas tárgyalások folytak, 
melynek eredménye az a szerz�dés tervezet, amely most az el�terjesztés mellékletét képezi. 
Ennek lényege az, hogy az önkormányzat a piaci alapon létrejött árhoz képest - tekintettel 
arra, hogy a kórház m�ködtetése nem üzleti tevékenység - 10%-nyi kedvezményt biztosít és 
ezen felül pedig a víz díjának egy részét a kórház oly módon teljesíti a város felé, hogy nem 
készpénzfizetést tesz, hanem olyan egészségügyi, els�sorban sz�r� vizsgálatokra ad 
lehet�séget, amelyre a visegrádi lakosok mehetnek el.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
74/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal (2025 Visegrád, Gizella telep) 2015. január 1-t�l 
határozott id�tartamra 2017. december 31-ig az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� 
Visegrád-Lepence-völgyi K7-es jel� termálkútból kitermelt termálvíz értékesítésére, 
hasznosítására és felhasználására - a határozat mellékletét képez� tartalommal - szerz�dést 
köt. 
2) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórháznak (2025 Visegrád, Gizella telep) 2015. január 1-t�l 2017. december 31-ig a 
visegrádi állandó lakcímmel rendelkez� polgárok számára a kórház által elvégzett, 
egészségügyi természet� sz�r�vizsgálatok finanszírozására évi 875.000 Ft összeg� támogatást 
nyújt. 
3) A Képvisel�-testület a támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l 
szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 8. számú melléklet intézményi m�ködési bevétel soron 
belül a termálkútból kitermelt termálvíz értékesítésére betervezett összegen felül befolyó 
tényleges bevétel terhére biztosítja.  
4) A képvisel�-testület felkéri a jegyz�t, hogy a 2. pontban a Szent Kozma és Damján 
Rehabilitációs Szakkórház javára megítélt támogatást a szerz�dés érvénybe lev�sége esetén 
az önkormányzat 2016. és a 2017. évi költségvetésébe tervezze be.   
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal kötend� - a határozat mellékletét képez� tartalmú - 
termálvíz-hasznosítási és felhasználási, valamint a támogatási szerz�dés aláírására. 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
(A szerz�dés a jegyz�könyv mellékletét képezi.) 
 
11. npr: Az önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Törvény írja el�, hogy a helyi önkormányzatok - a költségvetési év 
elején, legkés�bb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni 
az adott évre tervezett közbeszerzéseikr�l. Az idei évben két jelent�sebb közbeszerzésre lehet 
számítani, az árvízi beruházás többletfeladataira, illetve a településfejlesztési eszközök 
felülvizsgálatára vonatkozóan. Ez az, ami ma el�relátható, ha ezen kívül adódik még valami, 
akkor a terv módosítható. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
75/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
2) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képez� tartalommal 
elfogadja. 
3) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az elfogadott 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt el�írásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határid�: 2015. március 31. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
12. npr.: A Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshely betöltésére pályázat kiírása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Képvisel�-testület tavaly a 137/2014. (05.29.) számú határozatával 
döntött arról, hogy  átmenetileg – a vonatkozó jogszabály alapján - 2014. augusztus 1-t�l 
2015. július 31-ig Gyurián Mária óvodapedagógust bízza meg a Fellegvár Óvoda 
óvodavezet�i beosztás helyettesítéssel történ� ellátásával. A megbízás lejártával a vonatkozó 
jogszabályok értelmében – óvodavezet�i pályázat kiírása szükséges. A pályázati kiírás az 
el�terjesztés mellékletében olvasható, a vezet�i megbízás 60 hónap határozott id�re szól, az 
állás 2015. augusztus 1-t�l betölthet�.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A korábbi eredménytelen pályáztatások tapasztalata alapján 
javasolja, hogy hosszabb pályázati id�szakot jelöljenek meg, tehát a benyújtási határid� 
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legyen 2015. június 30., a pályázat elbírálásának határideje pedig legyen 2015. július 24. Az 
álláshely változatlanul 2015. augusztus 1-t�l legyen betölthet�.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki egyetért a módosító javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
76/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy egyetért Dr Kucsera 
Tamás Gergely azon módosító javaslatával, mely szerint az óvodavezet�i álláshely 
betöltésére kiírandó pályázat benyújtási határideje 2015. június 30., a pályázat elbírálásának 
határideje 2015. július 24. legyen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Egyéb módosító javaslat nem lévén, kérdezte a képvisel�ket, aki a 
pályázati kiírást a módosítással együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
77/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletében szerepl� pályázati kiírás alapján pályázatot hirdet a Fellegvár Óvoda 
óvodavezet�i feladatainak ellátására. Az óvodavezet� pályázati közzétételének napja: 2015. 
április 13.; a pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30., a pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. július 24., az álláshely legkorábban 2015. augusztus 1-én tölthet� be. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
(A pályázati felhívás a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

13. npr: Visegrád Város Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének módosítása és az 
árvízvédelmi beruházás kapcsán a kivitelezési munkák idejére vonatkozó 
árvízvédelmi intézkedési terv elfogadása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
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Dr Szabó Attila: Az önkormányzat 10/2014. (01.16.) határozatával fogadta el Visegrád 
Város Önkormányzat vízkár-elhárítási tervét. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 
szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet el�írja, hogy a védekezési terveket minden év 
december 10-ig felül kell vizsgálni és a változásokat a terveken át kell vezetni, mely a 
védekezésre kötelezettek feladata. Mivel a folyók mértékadó árvízszintjeir�l szóló 74/2014. 
(XII. 23.) BM rendelet megváltoztatta az eddigi mértékadó árvízszintet, mely alapján a 2014. 
január 16.-án elfogadott vízkár-elhárítási terv készült, szükségessé vált a terv módosítása. A 
Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. a jogszabályoknak megfelel�en a 
tervmódosítást elkészítette. Ugyancsak kötelezettség a Duna-menti Árvízvédelmi 
Beruházások kapcsán a kivitelezési munkák idejére az árvízvédelmi intézkedési terv 
elkészítése és elfogadása, mely tervet a TÉR-TEAM Mérnök Kft. készített el. Mindkét terv 
el�zetesen kiküldésre került.  
 
Hintenberger András: A vízkár elhárítási terv módosításban van néhány elavult törvényi 
hivatkozás, amely pontosítást a kés�bbiek során elvégez. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a jelzést és a segítséget, amit a terv készít�jének 
továbbítani fog.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a 
vízkár elhárítási terv módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
78/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat aktualizált módosított vízkár-elhárítási tervét - a határozat mellékletét képez� 
dokumentációban szerepl� tartalommal - elfogadja.  
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy a döntésr�l a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Felügyel�séget, kérelmez�t írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz� 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az árvízvédelmi beruházás kivitelezési 
idejére vonatkozó ideiglenes árvízvédelmi intézkedési tervet elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
79/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Duna-menti Árvízvédelmi 
Beruházások Visegrádon KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 beruházás kapcsán a kivitelezési 
munkák idejére vonatkozó árvízvédelmi intézkedési tervet - a határozat mellékletét képez� 
dokumentációban szerepl� tartalommal - elfogadja. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
14. npr: Budenszkiné Toldi Renáta a közparkban lév� ajándékbolt közm�vesítéséhez 

tulajdonosi hozzájárulás kérése  
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Budenszkiné Toldi Renáta azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
hogy a közparkban lév� ajándékboltjuk közm�vesítéséhez az önkormányzat adjon tulajdonosi 
hozzájárulást. Kérelmüket a Városüzemeltetési Bizottság 2015. március 12-én megtartott 
ülésén tárgyalta. A bizottság a tulajdonosi hozzájárulás megadását nem javasolja, mert 
álláspontja szerint a közm�vesítés által a tulajdonos változtatni tud a tevékenységi körén, így 
akár egy büfét is kialakíthat az épületben, ami városképi szempontból nem támogatható. 
Másrészt mivel az önkormányzat magára a meglév� épületre csak ideiglenes jelleggel adta 
meg a tulajdonosi hozzájárulást, a közm�vesítés már a véglegesítés iránti igény irányába 
mutat. 
 
Bártfai István: Bár az általa vezetett bizottság nem támogatta, � ennek ellenére támogatni 
tudja a kérelmet. Tehát B) alternatívaként javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
Nem látja problémásnak, ha akár egy büfét is kialakítanak ott, azt kell meghatározni, hogy az 
milyen jelleggel jelenjen meg.  
 
Félegyházi András: Tehát a bizottsági ülésen ebben a kérdésben nem volt egyetértés? 
 
Bálint Zsolt: Sajnos, mint a bizottság tagja nem tudott ezen az ülésen részt venni, de, ha ott 
lett volna, akkor � is támogatni tudta volna ezt a kérelmet.  
 
Schüszterl Károly: �k ajándék boltnak indultak és most sem írta le azt, hogy nem 
ajándékboltot akar ott csinálni, már pedig ajándék boltnak nem kell közm�vet bevinni.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ebben a közparkban egyáltalán helye sem lenne egy ilyen 
bódénak, de ha már ott van, akkor sem ez lenne a helye. Ez a véleménye azóta sem változott, 
és hosszútávon sem lesz jó helyen, tehát inkább elbontani kell �ket és nem b�víteni.  
 
Félegyházi András: A közm�vesítés járna burkolatbontással? Ha közm�vesítve lesz, akkor 
ez mit jelent pontosan? Az engedély valóban sz�kszavú, de ha büfét akar ott csinálni, akkor 
annak vannak egyéb feltétele is? 
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Dr Szabó Attila: A büfé üzemeltetésére a jegyz�t�l kell m�ködési engedélyt kérni. Ha valaki 
ilyen irányú bejelentéssel él, akkor a jegyz�nek ki kell adnia az igazolást, de elküldi a 
különböz� szakhatóságoknak, akik helyszíni ellen�rzés keretében megvizsgálják, hogy 
megvannak-e jogszabályi feltételek. Ha nincsenek meg, akkor az ügyet a jegyz�höz 
visszadelegálja, hogy az üzlet m�ködését korlátozza.  
 
Bártfai István: Annak idején, amikor ez a két faház oda kikerült, az volt a terv, hogy a 
testület egy koncepciót készít erre a területre, hogy egyáltalán milyen elvek mentén szeretné 
ezt a területet kialakítani. Ez a koncepció azóta sem készült el és lehetséges, hogy ez még 
sokáig nem is fog elkészülni, ezért nem gondolná, hogy emiatt egy visegrádi vállalkozót 
korlátozni kell. Ez a vállalkozó kockázata, hogy tudja, hogy ez egy ideiglenes állapot, ha a 
koncepció elkészül, akkor lehet, hogy ezt az egész épületet el kell bontania.  
 
Hintenberger András: Elkészült a település zöldfelületi koncepciója, a Városüzemeltetési 
Bizottság a legutóbbi ülésén tárgyalta, ahol szóba került ez a területrész is, nem ilyen 
szempontból, de a bizottság általános álláspontja az, hogy ez a két faépület - amit egyébként a 
f�építész hagyott jóvá – nem ott van végleges helyén, ahol jelenleg vannak, hanem a park egy 
másik részében, de ez még sok minden egyéb kérdést�l függ. Ha ezt a vállalkozó tudomásul 
veszi és lehet, hogy két év múlva egy parkrendezés kapcsán a két faháznak mennie kell, akkor 
a kérelem támogatható.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely:  Amennyiben a testület támogató döntést hoz, akkor javasolja, 
hogy a jelenleg bizottsági szinten támogatott zöldfelületi koncepciót bemutatva folytasson egy 
emlékeztet�ben rögzített egyeztetést a jegyz� úr a kérelmez�vel, nehogy ebb�l kés�bb vita 
legyen.  
 
Mikesy Tamás: A terület birtokosait egyébként fel kellene hívni arra, hogy a szerz�désben 
foglaltakat teljesítsék, mert tavaly az önkormányzat és a bérl�k közötti szerz�dés több ponton 
nem valósult meg a bérl�k részér�l. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy err�l beszélt a bérl�kkel és �k nyitottak lennének arra is, hogy a 
terület karbantartására kifizetik a teljes összeget, tehát a 800.000,- Ft-ot és akkor az lehetne az 
önkormányzat feladata.  
 
Mikesy Tamás: De nem csak ez volt a probléma, hanem az is, hogy a Palotajátékokon 
kinyitott és ez nem volt benne a szerz�désében.  
 
Félegyházi András: Bártfai István képvisel�nek volt egy módosító javaslata mely szerint 
adjon a testület tulajdonosi hozzájárulást, lehet�vé téve ezzel a közm�vesítés kiépítését. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki ezen módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
80/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bártfai István 
képvisel� azon módosító javaslatát, mely szerint adjon a testület tulajdonosi hozzájárulást 
Budenszkiné Toldi Renátának az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 64/14 hrsz-ú 
ingatlant érint� az azon ideiglenes jelleggel fennálló ajándékbolt épület közm�vesítését 
szolgáló vezetékek kiépítéséhez. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ennek tükrében a módosított határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
81/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Budenszkiné Toldi 
Renáta kérelmét a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 64/14 
hrsz-ú ingatlant érint� az azon ideiglenes jelleggel fennálló ajándékbolt épület közm�vesítését 
szolgáló vezetékek kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, az épület közm�vesítését 
támogatja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy a döntésr�l Budenszkiné Toldi 
Renáta kérelmez�t írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr Szabó Attila  jegyz� 

 
15. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület kérelme Visegrád 

címerének használatához 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A TDM azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy úgy, mint 
tavaly 2015-ben részt kívánnak venni a WestEnd City Centerben megrendezésre kerül� 
„Címer Kiállításon”, ami a város turisztikai szempontjából fontos és el�nyös megjelenési 
lehet�ség lenne és ezen a rendezvényen használni szeretnék a város címerét. A helyi rendelet 
szerint a címer használat engedélyezése a képvisel�-testület hatásköre, ilyen célra a címer 
használatára a rendelet lehet�séget teremt. A testület tavaly megadta az engedélyt, azonban az 
2014. december 31-én lejárt.   
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

82/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Visegrád 
és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (2025 Visegrád, F� u. 81.) részére Visegrád 
címerének használatát a WestEnd City Centerben 2015-ben megrendezésre kerül� „Címer 
Kiállításon”, Visegrád idegenforgalmi népszer�sítése céljából.  
2) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával, 
hiteles alakban, az ábrázolás h�ségének, arányának, színeinek, a címer egységes 
szerkezetének meg�rzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” csak olyan 
mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 
3) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyr�l a 
testületi határozatnak megfelel�en írásban értesítse a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesületet. 

 
Határid�:  engedély kiadására: azonnal 
   a címer használatára: 2015. március 26. – 2015. december 31. 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 
 

16. npr: Bártfai István  képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
El�terjeszt�: Bártfai István képvisel� 

 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai István képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig járó 
tiszteletdíjának összegét, 141.084,- Ft-ot a Sziget Egyesület sporteszközfejlesztésére ajánlja 
föl. Az idei tiszteletdíj január, február, március és április havi összegét egyenl� arányban 
ajánlja föl a Sziget Egyesület - Baba-Mama Klubjának, a Sziget Egyesület karbantartási 
munkáira, a Sziget Egyesület szép korúak tornájára és a Sziget Egyesület 
programszervezésére. Kéri a testületet, hogy ezt hagyja jóvá. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
83/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képvisel� 2014. október 13-tól 2015. április 30-ig járó képvisel�i 
tiszteletdíjának, 357.064,-Ft-nak a felajánlását az alábbiak szerint: 
2014. október 13-tól 2014. december 31-ig járó összeget, 141.084,- Ft-ot a Sziget Egyesület 
sporteszközfejlesztésére, 
2015. január havi összeget 53.995,- Ft-ot a Sziget Egyesület - Baba-Mama Klubnak, 
2015. február havi összeget 53.995,- Ft-ot a Sziget Egyesület karbantartási munkáira, 
2015. március havi összeget 53.995,- Ft-ot a Sziget Egyesület szép korúak tornájára és a 
2015. április havi összeget 53.995,- Ft-ot a Sziget Egyesület programszervezésére. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szerepl� 
felajánlások kapcsán a támogatási szerz�dés aláírására. 
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” (KEOP-2-12/2F/09-11-

2011-0004) projekt keretében tárolóépület tervezésére érkezett árajánlat 
megvitatása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy tegnap megjelent egy kormány határozat, 
mely a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon cím� projektet támogatja, olyan 
értelemben, hogy a kiegészít� forrást biztosítja, amit az önkormányzat igényelt és a projekt 
kapcsán a szakaszolást is támogatja. Ez több mint 700 millió forint támogatás kiegészítést 
jelent. A mobil fal elemek mennyisége ennek következtében növekszik, mivel a 
megemelkedett árvízszint magasságot jellemz�en a mobil elemek biztosítják. A mobil elemek 
tárolóépületének új helyszíne a sportpálya területe. A közúti hatósággal történt egyeztetést 
követ�en kiderült, hogy a sportpályának jelenleg nincs közút kapcsolata, tehát a tárolóépület 
tervezéssel egyidej�leg ezt is rendezni kell. A tárolóépület tervezésére csak a Tér-Team 
Mérnök Kft-t�l kért be árajánlatot az önkormányzat, mivel a Kft. rendelkezik az engedélyes 
tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges alapadatokkal, geodéziai felmérés adataival, az 
el�zetes hatósági állásfoglalásokkal és t�lük várható a leggyorsabban a tervek elkészítése.  
 
Bálint Zsolt: A kivitelez�k nem fognak ebbe belekötni? Nehogy az legyen, hogy a kivitelez� 
megint azt mondja, mint a gátnál, hogy ebb�l nem lehet kiviteli terveket készíteni és ezért 
nem tudja megvalósítani.  
 
Félegyházi András: Nem látja ennek veszélyét, itt egy engedélyezési terv készül, ami 
lényegesen egyszer�bb m�szaki terv, mint a védvonalé volt. Egyébként a kivitelezésre 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a kiviteli terveket, pedig a kivitelez� készítteti el. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

84/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-
0004) pályázat keretében a folyók mértékadó árvízszintjeir�l szóló 74/2014. (XII.23.) BM 
rendeletben meghatározott Duna mértékadó árvízszintjéhez igazodó a Visegrád Sportpályán 
(166 hrsz) megvalósítandó az árvízvédelmi m� mobil elemeinek tároló épületének tervezési 
feladataira - a határozat mellékletében lév�  árajánlatban szerepl� tartalommal - a Tér-Team 
Mérnök Kft-t (1094 Budapest, Páva u. 6. IV/5.) bízza meg 1.290.000 Ft +Áfa összesen bruttó 
1.638.300 Ft tervezési díjért. 
2) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú önkormányzati rendelet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Tér-Team Mérnök  
Kft-vel kötend� tervezési szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: A 192/2014. (09.04.). Ökt határozat (Visegrádi Helyi Termel�i Piacon 
történ� árusítás kapcsán díj fizetése) és a 144/2014. (06.19.) Ökt határozat 
módosítása 

      El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület tavaly szeptember 4-i ülésén döntött arról, hogy az 
általa létrehozott termel�i piac üzemeltetési feladatainak ellátására a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft helyett a Visegrádi Városfejleszt� Kft-t bízta meg, 
mellyel a feladatok ellátására üzemeltetési megállapodást kötött. Szabados Ákos, mint 
piacfelügyel� javasolja, hogy mivel egyre népszer�bb az árusok között a visegrádi piac, hogy 
az eddigi ingyenesség helyett egy jelképes összeget fizessenek az árusok alkalmanként és 
árusítóhelyenként. Ez 400 Ft/árusítóhely/piacnap összeget jelentene, amit Szabados Ákos 
szedne be nyugta ellenében és a VVF Kft bevételét képezné. A díj megfizetés alól 
mentesülnének a visegrádi lakhellyel rendelkez� termel�k és kézm�vesek. Jogi véleménye 
szerint a díj megfizetése alól a visegrádi lakhellyel rendelkez� termel�ket és kézm�veseket 
nem lehet mentesíteni, mert ilyen jelleg� szabály elfogadása diszkriminatív lenne. Elfogadása 
esetén a határozattal kapcsolatban Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élne, ezért nem javasolja a különbségtételt.  Ahhoz, hogy 2015. április 1-t�l a VVF Kft a 
termel�i piacon árusítóktól díjat szedhessen szükséges a 192/2014. (09.04.) és a 144/2014. 
(06.19.) Ökt határozatok módosítása. 
 
Bártfai István: De támogatást adhat a visegrádinak a testület, az nem diszkriminatív, ugye? 
 
Dr Szabó Attila: Az nem, támogatást adhat. 
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Félegyházi András: De támogatás nem adható automatikusan, csak kérelem alapján, de úgy 
gondolja, hogy itt nem lesz olyan árus, akit ez eltántorít attól, hogy részt vegyen az 
árusításban. 
 
Bálint Zsolt: Ez a bolhapiacra is vonatkozik? 
 
Dr Szabó Attila: Arra nem.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� els� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
85/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 144/2014. (06.19.) ökt 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az „ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztés” projekttel kapcsolatban el�írt piac m�ködtetésével illetve 
fenntartásával együtt járó feladatok ellátását 2015. december 31-ig a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-ra (2025 Visegrád, F� u. 81.) ruházza át. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Felel�s: VVF Kft ügyvezet�je 
Határid�: folyamatos 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� második 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
86/2015. (03.25.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 192/2014. (09.04.) ökt 
határozat 4) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
4) A helyi termel�i piacon történ� árusítás esetén az árusok alkalmanként és 
árusítóhelyenként 2015. április 1-t�l díjat kötelesek fizetni. A díjat a piacfelügyel� részére 
nyugta, vagy ÁFA-s számla ellenében a jelenléti ív aláírásával egyidej�leg készpénzben kell 
megfizetni. A díjat a piacfelügyel� szedi be és a Visegrádi Városfejleszt� Kft bevételét képezi. 
A díjtétel 400Ft+ÁFA/árusítóhely/piacnap.  
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
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Felel�s: VVF Kft ügyvezet�je 
Határid�: 2015. április 1-t�l folyamatos 

 
19. npr: A Visegrádi Sportcentrum centerpályájának automata 
öntöz�berendezésének m�ködtetéséhez szükséges megfelel� min�ségi víz biztosítását 
célzó fejlesztés megindítása 

     El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Mikesy Tamás: Mint ismeretes tavaly a Visegrádi Sportegyesület TAO pályázaton az 
önkormányzat önrész támogatásával megnyerte azt az összeget, amivel kiépíthette a center 
pálya öntöz�berendezését. Ez elkészült, amit az MLSZ szabvány szerint kellett végrehajtani, 
majd ezt követ�en a VSE azt a szándékát fejezte ki, hogy ezt az öntöz�berendezést átadná az 
önkormányzatnak üzemeltetésre. Ekkor kihívták a DIN Kft. üzemeltet�jét, hogy vizsgálja át a 
berendezést, hogy az önkormányzat átveheti-e m�ködtetésre. Ekkor kiderült, hogy a 
berendezés nem m�köd�képes és ennek tulajdonképpen két oka van, az egyik, hogy a 
próbaüzem alatt kiderült, hogy a kivitelezésben is vannak problémák, amit garanciában a VSE 
kijavíttat. A másik viszont az, hogy az öntöz�berendezés Duna vízzel m�ködik, valójában ez 
a csapvízre szerelt MLSZ szabvány nem alkalmas arra, hogy a berendezést ellássa vízzel. A 
javításra egy lehet�ség van, mely két m�szaki tartalommal bír, az egyik, hogy a jelenlegi 
szivattyút frekvenciaváltóval és nyomás távadóval kellene ellátni. A másik pedig az, hogy a 
nagy mennyiség� Dunából bekerül� homok, illetve szerves anyag kisz�résére egy nagy 
teljesítmény� sz�r� kiépítésére lenne szükség. Az önkormányzat kihívta a Lugas Kft-t, hogy 
vizsgálják meg �k is az öntöz�berendezés önkormányzati szakaszát, és tegyenek ajánlatot 
annak kijavítására. �k azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy amennyiben a frekvencia 
szabályzó beépítésre kerül, akkor egy 300 literes, ha nem, akkor 2 db hidrofort tartályra lenne 
szükség. Illetve a pálya területén egy cirkulációs és egy másik sz�r�t kellene beépíteni, amit 
az üzemeltet�nek kellene karbantartania. Az árajánlatok is megérkeztek ezzel összhangban. 
Az önkormányzat háromféle döntést hozhat, az egyik, hogy nem kívánja fejleszteni az 
öntöz�berendezést és nem kíván rá pénzt áldozni, a másik, hogy két ütemben valósítja meg a 
fejlesztést, külön bontva a sz�r�ket és külön a frekvenciaszabályozót, a harmadik pedig, hogy 
egy ütemben végigviszi a fejlesztést, ezen belül viszont négyféle variáció is van, min�ségt�l 
és gépekt�l függ�en. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak vagy a két ütemben történ� 
megvalósítást, ami 1.812.579.-Ft + Áfa összegbe kerülne, vagy az egy ütemben történ� 
kivitelezést kellene választania régi szivattyúval és az ún. „ABB ACS 550” szabályzóval, ami 
2.347.443.-Ft + Áfa-ba kerülne.  Ez utóbbi annyival drágább, hogy id�vel lesz egy fölösleges 
tartály.�
�

Dr Kucsera Tamás Gergely: Kötelez�-e átvennie az önkormányzatnak ezt a fejlesztést? A 
TAO támogatásnál nincsen fenntartási kötelezettség? Mert � személy szerint nem biztos, hogy 
szeretné ezt átvenni, akkor is, ha van fenntartási kötelezettség és akkor sem ha nincs. Viszont 
szeretné a kártérítési jogát az önkormányzat érvényesítené, mert részben az önkormányzat 
pénzéb�l, a hozzáadott önrészb�l csináltak egy használhatatlan beruházást. �
�

Mikesy Tamás: Ezzel � is egyetért, de egy dolgot látni kell, hogy az önkormányzatnak a 
VSE-vel kötött együttm�ködési megállapodásában van egy olyan rész, hogy amennyiben � 
beruházást kíván végrehajtani a pályán, ahhoz az önkormányzat engedélye szükséges. A VSE 
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ezt az engedélyt beszerezte az önkormányzattól és az MLSZ szabvány szerinti berendezést 
épített ki.   
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint meg kell keresni annak a felel�sét, hogy 
miért ilyen kivitelezés zajlott és, hogy ki vette át és miért? Ne az önkormányzat korrigáltassa 
1,5-2 millió forintért, miközben a tornacsarnok olyan állapotban van, hogy folyik be a víz.  
 
Mikesy Tamás: Ami miatt ezzel egyáltalán az önkormányzatnak foglalkozni kell, az a 
kérdés, ha ezeket a rendszereket beépítik, akkor ezzel a rendszerrel a városi közparkokat is 
fogják tudni locsolni.  
 
Bálint Zsolt: Ekkora összegnél nem kell három ajánlatot bekérni? 
 
Dr Szabó Attila: Azt mondja a közbeszerzési értékhatárt el nem ér� beruházások  
szabályzata, hogy kivételesen indokolt esetben, ha igazolódik az, hogy olyan jelleg� az 
árajánlat, ami korlátozott tevékenységi körre vonatkozik, akkor nem kötelez�. De egyébként 
f�szabály szerint kötelez�. 
 
Bálint Zsolt: Itt egy ajánlat van, ebb�l viszont nehéz kiindulni, hogy ez most jó-e vagy sem. 
 
Mikesy Tamás: Ha egyáltalán akarja az önkormányzat, akkor bekérhet� több is. Az is lehet 
egy megoldás, hogy az önkormányzat nem kívánja átvenni az öntöz�berendezést és a VSE azt 
csinál vele, amit akar. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Attól tovább menne, mert önkormányzati pénz is van abban az 
öntöz�berendezésben, ami nem m�ködik. Ne er�sítsék azt a hozzáállást, hogy mindig utólag 
tudja meg az önkormányzat, hogy mire költötték a pénzt és most derült ki, hogy valami nem 
lett megcsinálva.  
 
Schüszterl Károly: Várható volt, amikor ezt a berendezést elkezdték megcsinálni, hogy Duna 
vízb�l nem fog üzemelni, vagy csak úgy, ha komoly sz�r�ket raknak be. Nem tudja miért nem 
figyeltek erre már akkor oda. 
 
Félegyházi András: Tudomása szerint a VSE ett�l a cégt�l is kért be ajánlatot, akinek az 
ajánlata pont ezért drágább volt, mert �k már ezt figyelembe vették, ezért nem �k kerültek 
kiválasztásra.  
 
Schüszterl Károly: A másik problémája, hogy a gépház nem az önkormányzat tulajdona, 
valaki megkereste �ket, hogy egyáltalán meddig engedik venni onnan a vizet? Ha pedig úgy 
döntenek, hogy megcsinálják ezt a beruházást, akkor el kellene gondolkodni azon is, hogy le 
kellene választani a régi rendszerr�l.  
 
Bártfai István: Tulajdonosi hozzájárulást mindenképpen kell kérnie az önkormányzatnak 
el�tte. Javasolja ennek a napirendnek az elnapolását, mert most nem tudnak ebben a 
kérdésben döntést hozni.  
 
Félegyházi András: Egyetért a napirend levételével, csak az a kérdés, hogy mi volt az oka a 
sürg�sségi indítványnak? 
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Mikesy Tamás: Azért gondolta, hogy kerüljön minél hamarabb testület elé, mert a kivitelezés 
szerz�déskötést�l számítva 1 hónap.  
 
Bálint Zsolt: A VSE mikor vette át a berendezést?  
 
Mikesy Tamás: Június végén vagy július elején.  
 
Bálint Zsolt: Tehát ekkor körülbelül június végén lejár az 1 éves garancia, onnantól a 
kivitelez� semmilyen felel�sséggel nem tartozik a berendezésért.  
 
Mikesy Tamás: Azt a VSE felé vállalta, tehát az önkormányzatot ilyen szempontból nem köti 
határid�.  
 
Félegyházi András: Több kérdés, illetve hozzászólás nem lévén, kérdezte a képvisel�ket, aki 
egyetért a napirendi pont napirendr�l történ� levételével, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a Visegrádi Sportcentrum centerpályájának automata 
öntöz�berendezésének m�ködtetéséhez szükséges megfelel� min�ségi víz biztosítását célzó 
fejlesztés megindítása cím� napirendi pontot levette napirendr�l.  
 

20 npr: Egyebek 
 

Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy dr Szabó Attilát 2015. március 1-vel 
jegyz�vé nevezte ki, munkájához további jó egészséget és kitartást kívánt.  
Elmondta, hogy E�ryné Dr Mezei Orsolya korábbi jegyz� munkaviszonyát rendes 
felmondással megszüntette, aki munkaügyi pert indított egy nagyon jelent�s anyagi 
követeléssel élve a polgármesteri hivatal ellen, hivatkozással arra, hogy szerinte a felmentés 
indoklása nem volt megfelel�. A per zajlik, jöv� héten lesz a következ� tárgyalás, 
amennyiben ítélet születik, arról beszámol a kés�bbiekben.  
 
Bálint Zsolt: A több mint 9 milliót, amit követel, nem lehet kimondani? 
 
Félegyházi András: Valóban ennyit követel a jegyz� asszony, aki egyébként 2015. február 1-
t�l Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatalát vezeti. Ez az összeg a 24 havi illetményének 
felel meg, amit az egyezségi tárgyalás következtében 20 havira mérsékelt, de természetesen a 
maga részér�l mindkett�t túlzottnak tartja.  
Volt egy rendkívüli lakossági fórum az árvízvédelmi beruházással kapcsolatban, melyen 
ismertetésre került a beruházást érint� jogszabályváltozás, ami az új mértékadó árvízszintet 
jelenti, valamint az ennek megfelel� terv. Az önkormányzat kifejtette azon szándékát, hogy a 
Fejlesztési Minisztériumhoz fordul többlettámogatásért illetve a szakaszolás 
engedélyezéséért. A jelenlév�k azon az állásponton voltak, hogy az önkormányzat nyújtsa be 
a kérelmet, illetve, hogy vigye tovább a beruházást az új szabályoknak megfelel�en. Ezt 
követ�en volt egy rendkívüli testületi ülés, ahol a testület meghozta ezt a döntést. 
Tegnap el�tt szintén volt egy rendkívüli testületi ülés, ahol a belügyminisztérium által kiírt 
óvoda fér�hely fejlesztési pályázaton való részvételr�l döntött az önkormányzat.   
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Bálint Zsolt: Hadházy Sándor jelzett-e már vissza az önkormányzat azon levelére, hogy 
mikor tudna megjelenni egy kisebb beszélgetésre? Hallotta, hogy ma itt volt, sajnálja, hogy 
ezt el�re nem jelezte, így a kérdéseit nem tudta föltenni.   
 
Félegyházi András: Képvisel� úr valóban itt volt ma, illetve a múlt héten volt egy 
tájékoztató, melyen Hintenberger András képviselte az önkormányzatot, részben a 
versenyképes Közép Magyarország Programról illetve az azon kívül tervezhet�, el�relátható 
fejlesztésekr�l tájékoztatta az önkormányzatokat. A mai napi látogatás is err�l szólt, hogy mi 
az, ami ebben a programban szerepelhet, illetve azt a szándékát fogalmazta meg, hogy 
amennyiben uniós támogatást nem nyerhetnek rá a települések, akkor � segít hazai forráshoz 
jutni.  Feltette a kérdést, hogy mikor tudna eljönni egy ilyen beszélgetésre, képvisel� úr azt a 
tájékoztatást adta, hogy közmeghallgatás jelleg� testületi ülésekre nem fog eljönni, viszont a 
fogadóórája rendelkezésre áll, tehát ott meg lehet �t keresni. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                 jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
Szám:    10/2015. 
Határozatok száma: 87-103/2015. (04.15.)  
Rendeletek száma:  5/2015. (IV.16.) 
   6/2015. (IV.16.) 
   7/2015. (IV.16.) 

     

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. április 15-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
1. Beszámoló a rend�r�rs 2014. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l 
2. Tulajdonosi hozzájárulás kérése ideiglenes járda létesítéséhez a 
rendezvényterület (85/1 hrsz) Duna fel�li k�zúzalékos sétányától a Palota Házig tartó 
szakaszra  
3. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014 (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
megalkotása 
5. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett egyéni 
kérelmek megvitatása 
6. A 247 és 1053 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok közterületté 
nyilvánítása lakóterületi út kialakítása céljából 
7. A visegrádi sportpálya területén könny�szerkezetes gyermeköltöz� létesítésére 
irányuló tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
8. A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
9. Beszámoló a bels� ellen�rzés 2014. évi tevékenységér�l 
10. Gergely Ferencné dr Cseres Judit eladási ajánlata a Visegrád 1612/2 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan 
11. Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékszállításra 
vonatkozó közszolgáltatási szerz�dés módosítása 
12.Visegrád, F� utca 139. szám alatti ingatlan el�tti járdaszakasz kiépítésére lakossági 
kérés megvitatása 
13.Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület útbaigazító táblák 
kihelyezéséhez támogatás iránti kérelme  
14. A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendelése 
15. Visnyovszky András közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti 
kérelmének megvitatása 
16. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. április 15-én 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
Meghívottak: 
 
    Kovács László r. alezredes, kapitányságvezet� 
    Mokrai Gabriella Visegrádi Rend�r�rs parancsnok 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
    Rüll Tamás városi f�építész 
    Zeller Tibor visegrádi vállalkozó 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt és Bártfai István képvisel�k 
jelezték, hogy kicsit késnek, viszont Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester el�re jelezte, 
hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a napirendi pontokat, melyhez módosító 
indítvány nem érkezett, így kérdezte a képvisel�ket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt, Bártfai István képvisel�k és Dr Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen)  az ülés napirendjét elfogadta. 
 
Mikesy Tamás: A napirendi pontok sorrendjének módosítására tett javaslatot, kérte, hogy a 
9. napirendi pontot vegyék el�re 2. napirendi pontként, tekintettel arra, hogy Zeller Tibor, 
mint érintett is szeretne rajta részt venni. 
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja a 
napirendi pontok sorrendjének módosítását, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt, Bártfai István képvisel�k és Dr Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen)  elfogadta - Mikesy Tamás képvisel� 
javaslatára -  a napirendi pontok sorrendjének a módosítását. 
 
1. npr: Beszámoló a rend�r�rs 2014. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l 
El�terjeszt�:  Félegyházi András polgármester 
Meghívottak:  Kovács László r. alezredes kapitányságvezet� 
  Mokrai Gabriella Visegrádi Rend�r�rs parancsnok 
 
Félegyházi András: Felkérte Kovács László kapitányságvezet� urat, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 
 
Kovács László: Elmondta, hogy néhány éve az a hagyomány, hogy úgy készítik el a 
beszámolót, hogy az egy általános képet ad a Szentendrei Rend�rkapitányság munkájáról és 
ennek természetesen része a Visegrádi Rend�r�rs tevékenységér�l szóló beszámoló is. A 
tavalyi évben központi finanszírozásnak köszönhet�en egy fokozott jár�rszolgálatot tudtak 
ellátni, és ez a program továbbra is zajlik. A fokozott rend�ri jelenlét elmondható, hogy 
mindenképp pozitív volt, gyakorlatilag 3 éve csökken a b�ncselekmények száma. Az 
önkormányzattal az egyeztetés folyamatos, amikor olyan probléma felmerül, amit a 
rend�rségnek valamilyen formában kezelnie kell, azt az információt mindig megkapják. 
Visszatér� rendszeres probléma volt a parkolás a Rév utcában. A közlekedésrendészeti 
kollégák több alkalommal voltak kirendelve ide emiatt, rend�ri intézkedések is történtek, 
els�ként figyelmeztettek, második esetben pedig már büntettek. Úgy gondolja, hogy némi 
változás tapasztalható, de ez egy hosszú folyamat, mire ez beáll és bízik abban, hogy 
mindenki megérti a szabályokat. Súlyos b�ncselekmény szerencsére nem volt és a vagyon 
elleni b�ncselekmények sem jellemz�ek a városra, ha ilyen el�fordul, akkor is inkább az 
átmen� forgalmat érinti, nem a helyi lakosokat. A Visegrádi Palotajátékokra az elmúlt 3 év 
tapasztalatait összegy�jtve az �rsparancsnok már egyeztet és remélhet�leg mire elérkezik a 
rendezvény id�pontja, addigra teljes felkészültséggel tudnak nekivágni. Javasolta átgondolni 
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annak lehet�ségét, hogy visegrádi középiskolások bevonásával itt is elindítsák az ún. „tourist 
police” mozgalmat, amit Szentendrén már 2013 óta m�ködtetnek. Ennek az a lényege, hogy 
turisztikailag frekventált helyeken ezek a középiskolások segítséget nyújtanak az 
eligazodásban, a parkolásban, a tájékozódásban.  Ehhez a rend�rség szívesen ad struktúrát, a 
beindításhoz javaslatot és az önkormányzattal együtt kialakítanák ennek lehet�ségét. A 
diákoknak ez azért is jó, mert érettségi el�tt ennek keretében le lehet igazolni az 50 óra 
közösségi munkát.  
 
Félegyházi András: Biztosan néhány település örülne, ha ez lenne a legnagyobb 
közbiztonságot érint� problémája, mint Visegrádnak a Rév utcai parkolás, de ez valóban néha 
nagyon kellemetlen helyzeteket tud el�idézni, ezért köszöni a rend�ri fellépést. A másik ilyen 
jelleg� probléma a Mátyás Király utca fels� szakszán el�forduló ún. „driftel�” autósok, akik 
ellen a traffipaxot szokta bevetni a rend�rség. 
 
Kovács László: Igen, ez valóban a másik jellemz� probléma, de ezúton is kéri azoktól, akik 
ezt észlelik, hogy továbbra is a rend�rségnek azonnal jelentsék be, mert ez idáig, amikor 
bejelentést kaptak nagyon hatékonyan tudták kezelni és megszüntetni az ilyen jelleg� 
életveszélyes tevékenységet �z�ket.  
 
Mikesy Tamás: Idén is lesznek nagy létszámú önkormányzati rendezvények a 
rendezvénytéren, ehhez kér majd rend�ri segítséget, a polgár�rség mellett.  
 
Mokrai Garbiella: Err�l írásos bejelentést kérnek és annak megfelel�en a rend�ri jelenlétet 
biztosítják.  
 
Kovács László: Ha a települések rendezvényterveit id�ben megkapják, akkor a túlóra 
keretb�l az �rsparancsnokok tudnak szolgálatot szervezni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, és mivel azzal kapcsolatban módosító indítvány nem 
érkezett, kérdezte a képvisel�ket, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt, Bártfai István képvisel�k és Dr Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
87/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rend�rkapitányság értékel� jelentését a 2014. évben végzett rend�ri tevékenységr�l. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
- Bálint Zsolt és Bártfai István képvisel�k megérkeztek az ülésterembe, így a képvisel�-

testület 6 f�vel van jelen (7 f�b�l) határozatképes -  
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2. npr: Tulajdonosi hozzájárulás kérése ideiglenes járda létesítéséhez a 
rendezvényterület (85/1 hrsz) Duna fel�li k�zúzalékos sétányától a Palota Házig tartó 
szakaszra  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
Meghívott: Zeller Tibor visegrádi vállalkozó 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Zeller Tibor a Visegrád Tours Kft ügyvezet�je szóbeli kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy az árvízvédelmi beruházás kivitelezésének idejére - figyelemmel arra 
tényre, hogy a beruházás idején a Duna-parti sétány nem használható - a gyalogos közlekedés 
a rendezvényterület és a Palotaház között megoldott legyen, ezért ezen a szakaszon járda 
kerüljön kiépítésre. A Városfejlesztési Bizottság 2015. április 8-i ülésén azt a döntést hozta, 
hogy a rendezvényterület Duna fel�li k�zúzalékos sétányától a Palota Házig tartó szakaszra 
létesüljön járda és javasolja a testületnek a tulajdonosi hozzájárulás megadását. Ennek 
feltétele, hogy az ideiglenes járda, csak az árvízvédelmi beruházás idejére létesüljön, utána a 
területre vonatkozó tervek megvalósításának jegyében el kell bontani, ezért csak szárazon 
rakott betonlap burkolatú, 1,2 m széles járda kerülhet kiépítésre. A létesítést megel�z�en 
geodéziai felmérés elvégzése szükséges a tulajdonviszonyok és a jelenlegi kerítésvonal 
helyzetének megállapítására, valamint a Palota Ház melletti önkormányzati ingatlan (69/1 
hrsz) ideiglenes gépjárm�behajtóját szintben kell keresztezni, hogy használható maradjon. A 
testületi tulajdonosi hozzájárulás az egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesíti 
a kérelmez�t.  
 
Schüszterl Károly: A VKG-t�l milyen segítséget szeretnének kérni? 
 
Zeller Tibor: Az árvízvédelmi beruházás id�szakára szükség volna egy olyan séta útvonalra, 
mely kiválthatja a Duna-parti sétányt. Erre volt a javaslata, hogy fogjanak össze és csináljanak 
egy kb. 350 m hosszú ideiglenes járdát a rendezvénytér és a palotaház között. A geodézia 
elkészült, ez mutatja, hogy közútkezel�i hozzájárulás is szükséges lesz. A kivitelezés úgy 
történne, hogy a tükör elkészítését az önkormányzat átvállalná, miután ehhez gépekre van 
szükség, a járdalapok fektetését, illetve a kb. 300 m-re szükséges járdalapokat pedig a cége 
felajánlaná az ideiglenes id�szakra.  
 
Schüszterl Károly: Nem szeretné, ha VKG feladatai emiatt háttérbe szorulnának. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, ha a VKG úgy látja, hogy az egyéb elvégzend� feladatai 
mellett ezt teljesíteni tudja, akkor csinálja, ha nem, akkor természetesen nem.  
 
Mikesy Tamás: A VKG-n kívül az önkormányzatnak milyen feladata lesz még ezzel? 
 
Zeller Tibor: A közútkezel�i hozzájárulást kell megkérni, de abban is megpróbál segíteni oly 
módon, hogy a közútkezel�t többször fogja keresni, akik egyébként már el�zetesen ígéretet 
tettek arra, hogy gyorsan ki fogják adni az engedélyt. Úgy gondolja, ha május végéig 
legkés�bb nem lesz engedély, akkor nincs értelme bele kezdeni már az ideiglenes építésbe 
sem.  
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Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a kérdést és úgy gondolja, 
hogy ennek az ideiglenes járdának nagy szerepe lesz, egyrészt azért, mert a gyalogos 
forgalmat megoldja az átmeneti id�szakban. Másrészt pedig köztudott, hogy az önkormányzat 
egyébként is tervez erre a területre egy átköt� utat, tehát ez kísérletnek is jó lesz arra, hogy 
kiderüljön, hogy ez mennyire válik be. A közeljöv� fejlesztéseit tekintve érdemes volna 
elgondolkodni azon, hogy nem akarja-e átvenni az önkormányzat a rézs�t�l a kerítésekig tartó 
4-5 méteres sávot a közútkezel�t�l, mert ennek lehetne jelent�sége a jöv�ben, és ha úgy dönt 
az önkormányzat, hogy igen, akkor érdemes volna ezt elindítani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. Elmondta, hogy az el�terjesztés A) alternatíváját ismertette a jegyz� úr, tehát 
el�ször kérdezi, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
88/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Zeller Tibor Visegrád 
Tours Kft ügyvezet� kérelmét ideiglenes járda létesítésére a rendezvényterület (85/1 hrsz) 
Duna fel�li k�zúzalékos sétányától a Palota Házig (64/15 hrsz) tartó szakaszra támogatja, 
ahhoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja a következ� feltételekkel: 
- a járda ideiglenesen létesíthet�, csak a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 
beruházás (duna-parti sétány visszaépítéséig) idejére, utána a területre vonatkozó tervek 
megvalósításának jegyében el kell bontani, ezért szárazon rakott betonlap burkolatú, 1,2 m 
széles járda kerülhet kiépítésre, 
- létesítést megel�z�en geodéziai felmérés elvégzése szükséges a tulajdonviszonyok és a 
jelenlegi kerítésvonal helyzetének megállapítására, 
- Palota Ház melletti önkormányzati ingatlan (69/1 hrsz) ideiglenes gépjárm�behajtóját 
szintben kell keresztezni, hogy használható maradjon. 
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� ideiglenes járda létesítése kapcsán az 
önkormányzatot terhel� költségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. 
(II.5.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
4) A Képvisel�-testület felkéri Schüszterl Károlyt a Városüzemeltetési Ügyek Tanácsnokát, 
hogy az 1. pontban szerepl� ideiglenes járda létesítési munkáit felügyelje. 
 

Határid�: 2015. június 30. 
Felel�s: Schüszterl Károly tanácsnok 

 
3. npr: Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014 

(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása  
El�terjeszt�:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
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Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést.  
 
Láng Anikó: A zárszámadással együtt benyújtott költségvetés módosítás tulajdonképpen 
technikai jelleg� és visszamen�leges. Azt a célt szolgálja, hogy a rendelet egyezzen a kincstár 
felé benyújtott éves beszámoló adataival. Az el�terjesztésben részletezésre került, hogy a 
módosítás mib�l áll össze. Lényege az, hogy az eredeti költségvetéshez képest, aminek a 
f�összege 2.420.462 eFt volt a módosított költségvetés f�összege 1.272.363 eFt volt. A 
tervezett tartalék összege érdemileg nem változott, ami eredetileg 162.604 eFt, a mostani 
költségvetési rendeletben 165.828 eFt-ra emelkedett. A költségvetés módosítást a Pénzügyi 
Bizottság a tegnapi ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy rendelet alkotásról lévén szó, annak elfogadásához min�sített 
többség szükséges. A rendelet tervezettel kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014. 
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015.(IV.16.) önkormányzati 
rendeletet. 
 

 Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
 5/2015. (IV.16.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2014. évi  költségvetésér�l szóló 1/2014. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
megalkotása 

El�terjeszt�:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Láng Anikó pénzügyi csoportvezet� 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezet�t, hogy ismertesse az 
el�terjesztést.  
 
Láng Anikó: Az önkormányzat 2014-ben 1.321.178 eFt bevételt és ezzel szemben 1. 099.163 
eFt kiadást teljesített. Bevételi oldalon kiemelend�nek tartja a saját bevételek rendívül 
kedvez� alakulását, ezen belül a helyi adóbevételb�l 232 millió forint keletkezett, ami az 
el�irányzatnál 45 millió forinttal több. A telekadó kivételével valamennyi adónemben vagy a 
tervezett szinten vagy a fölött alakultak a befolyt bevételeink, optimizmusra ad okot a 91 
millió forintos ipar�zési adó, valamint a 76 millió forintos befolyt idegenforgalmi adó bevétel. 
A m�ködési bevételek is a tervezett 35 millióval szemben 100 millió fölött realizálódtak, ami 
leginkább a vízhasznosításból befolyt többletbevételb�l származik. A kiadások között 
valamennyi intézmény teljesítette a költségvetési kereteit az összes kiadás között csak a 
dologi kiadás haladta meg az el�irányzatot, de ez sem jelent többletkiadást, mert be voltak 
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tervezve, csak az átláthatóság miatt a beruházások között jelentek meg eredeti 
el�irányzatként, de a dologi kiadások között kellett könyvelni. A felhalmozási kiadások 
teljesítése a megállt beruházások miatt maradt el az el�irányzattól, de megvalósult többek 
között a rendezvénytér, az egészségház felújítása, a mozi köz, a Schulek utca II. üteme, a vis 
maior pályázatok. Összességében elmondható, hogy a leállt beruházások miatt fellép� 
nehézségeket pénzügyileg tudták kezelni. Az évet 222 e Ft záró pénzkészlettel zárták, ami 53 
millió forintos pénzkészlet növekmény jelentett a 2014. évi nyitó pénzkészlet állományhoz 
képest.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a pénzügyi csoport munkáját. Mivel a témával 
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, felhívta a figyelmet, hogy rendelet 
alkotásról lévén szó, annak elfogadásához min�sített többség szükséges. A rendelet tervezettel 
kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a 2014. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
6/2015.(IV.16.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
6/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 
5. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett egyéni 
kérelmek megvitatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
Meghívott: Rüll Tamás városi f�építész 
 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás f�építészt, hogy röviden ismertesse az 
el�terjesztést.  
 
Rüll Tamás: Három újabb kérelmet vizsgált a Városfejlesztési Bizottság. Hegyi István a 
Tölgyfa utca 12. tulajdonosa kérelmezte az 1372, 1373 hrsz-ú, Fels� Diósban található  
hétvégi házas telkek közvetlen szomszédságában fekv� 049/1 és 049/2 helyrajzi számú telkek 
belterületbe vonását a szomszédos külterületi telkekb�l használt részek megvásárolhatósága 
érdekében. A Városfejlesztési Bizottság támogatásra javasolta a kérelemben foglaltakat azzal 
a megjegyzéssel, hogy a megfelel� szabályozási megoldás megtalálását a településrendezési 
terv készít�jére bízza, Natura 2000-es terület és a belterületbe vonandó telkek beépíthet�ségét 
korlátozni szükséges.  
Következ� kérelem az 1086 hrsz-ú Várkertbeli ingatlannak az övezeti besorolásának 
felülvizsgálatára vonatkozik. A terület védelmi erd� besorolást kapott 2005-ben a jelenlegi 
szabályozási terv készítésekor. Korábban üdül�övezet volt. A Városfejlesztési Bizottság 
támogatásra javasolta a kezdeményezés megvizsgálását. 
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A harmadik kérelem a 785/1 Feketehegyi ingatlan tulajdonosától érkezett.  Üdül�házas üdül� 
övezetben fekv� telekr�l van szó, amely mintegy 2000 m² alapterület�. A telken egy korábban 
kiadott engedély alapján három részb�l álló sorház kerülhetett megépítésre, melyb�l csak 
kett� épült meg. Mivel a telek osztatlan közös tulajdonban van, ezért a tulajdonos nem tudja 
megépíteni a harmadik épületet, egyrészt a jelenlegi szabályozás szerint osztania kellene a 
telket, az � használatában viszont egy 1000 m²-nél kisebb telekrész van, tehát a szabályozás 
szempontjából beépíthetetlen rész. Viszont ahhoz, hogy a tulajdonosok megosszák használat 
szerint ezt a telket és a kérelmez� beépíthesse azt, nem csak az 1000 m²-t kellene, hogy elérje 
a telek nagysága, hanem az ingatlanoknak önálló közútkapcsolattal is kellene rendelkezniük, 
ami fizikailag kivitelezhetetlen. Tehát jelen keretek között szabálymódosítás sem tud ezen 
segíteni, ezért a városfejlesztési bizottság nem javasolta elfogadásra a kérelmet.  
 
Félegyházi András: Az els� kérelem egy nagyon régóta húzódó történet és a tulajdonos igen 
nagy türelemmel bír.  
 
Hintenberger András: A bizottsági álláspontot f�építész úr ismertette, ezen kívül nem kíván 
kiegészítést tenni.  
 
Félegyházi András: Az el�terjesztésben a harmadik határozati javaslathoz technikai 
módosítást szükséges tenni, mivel kimaradt a „nem” szó, tehát a bizottság javaslatára a 
képvisel�-testület nem támogatja a kérelmet.  
Mivel a témákkal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� I. számú határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
89/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Hegyi István (Visegrád, Tölgyfa u. 12.) 1372 és az 1373 hrsz.-ú (hétvégi 
házas) telkek (Fels� Diós) közvetlen szomszédságában fekv� 049/1 és 049/2 helyrajzi számú 
telkek belterületbe vonása iránti kérelmét a szomszédos külterületi telkekb�l használt részek 
megvásárolhatósága érdekében támogatja azzal a megjegyzéssel, hogy a megfelel� 
szabályozási megoldás megtalálását a településrendezési terv készít�jére bízza, a Natura 
2000 területi érintettség miatt, és a belterületbe vonandó telkek beépíthet�ségét korlátozni 
szükséges.  
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Hegyi Istvánt (Visegrád, 
Tölgyfa u. 12.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
90/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Dr Dobos Anna (2000 Szentendre Anna u. 5.) kérelmére az 1086 hrsz.-ú 
(Várkert) ingatlan övezeti besorolásának (védelmi erd�) felülvizsgálatát támogatja, ezért a 
településrendezési eszközök következ� módosításánál figyelembe veszi.   
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Dr Dobos Annát (2000 
Szentendre Anna u. 5.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A III. számú határozati javaslatba javasolta a „nem” szót beilleszteni, 
tehát a kérelmet a képvisel�-testület nem támogatja. Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítást 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
91/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Félegyházi 
András polgármester módosító javaslatát, mely szerint Nádler László  785/1 hrsz-ú ingatlan 
beépíthet�ségének lehet�vé tételére irányuló kérelmével kapcsolatos határozati javaslat 
nemleges.  

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� III. határozati 
javaslatot az imént elfogadott módosítással együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
92/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Nádler László (Budapest Nagybányai út 36.) 785/1 hrsz-ú (Feketehegy) 
üdül�házas üdül� övezetben (Üh-4) fekv� ingatlan beépíthet�ségének lehet�vé tételére 
irányuló kérelmét nem támogatja. 
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Nádler Lászlót (Budapest 
Nagybányai út 36.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A 247 és 1053 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

közterületté nyilvánítása lakóterületi út kialakítása céljából 
El�terjeszt�:  Dr Szabó Attila jegyz� 
Meghívott:  Rüll Tamás városi f�építész 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Horváth Erika és Ess�sy Ádám Endre a visegrádi 263/3 és 1058 helyrajzi 
számú telkek tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy ingatlanjaik 
megközelíthet�ségét biztosítsa. Az út nyomvonalának meghatározására a tulajdonosokkal 
közösen az Önkormányzat egy naprakész geodéziai felmérés adataira támaszkodó útépítési 
tanulmánytervet készíttetett, mely alapján kiszabályozhatóvá vált az út. Az 
ingatlantulajdonosok szeretnék elérni, hogy a jelenleg vízfolyás m�velési ágú 247 és 1053 
hrsz-ú ingatlanok közterületté váljanak. A Városfejlesztés Bizottság támogató döntést hozott a 
kérdésben, mert ez egyrészt biztosítja megfelel� közút-kapcsolatot a szomszédos telkek  
számára, másrészt engedélyeztethet�vé válik az érintett telkeken az építés. Tehát ez szerepel a 
határozati javaslatban is, illetve költségek tekintetében szükséges még döntést hozni, mely 
egyébként a költségvetés általános tartalék sora terhére biztosított. 
 
Hintenberger András: Bizottság támogatja, remélhet�leg ezzel elkezd�dik egy olyan 
folyamat, ami pár éven belül sokakon segíthet.  
 
Bálint Zsolt: Ez körülbelül mennyibe fog kerülni? 
 
Dr Szabó Attila: Hozzávet�legesen 200.000,- Ft. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
93/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Horváth Erika és Ess�sy 
Ádám kérelmére közterületté nyilvánítja a lakóterületi közút számára fenntartott Visegrád 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� 247 és 1053 helyrajzi számú „vízfolyás” 
m�velési ágú ingatlanokat. Az ingatlanok m�velési ágának megváltoztatását az ingatlan 
földhivatali adatai közé fel kell vezettetni, mely folyamatot a tulajdonos Önkormányzat 
bonyolítja le. 
2) A képvisel�-testület a 247 és az 1053 hrsz.-ú ingatlanok m�velési ágának 
megváltoztatásával  kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 
1/2015. (II.5.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Horváth Erikát és Ess�sy 
Ádámot (1139 Budapest Rozsnyai u. 20.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2015. július 30. 

 
7. npr. A visegrádi sportpálya területén könny�szerkezetes gyermeköltöz� 
létesítésére irányuló tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Visegrádi Sportegyesület az edz�pályák és a nagypálya közötti területen 
öltöz�t kíván létrehozni mobil faházak formájában, 26-36 négyzetméteres alapterülettel és az 
önkormányzattól kért ehhez tulajdonosi hozzájárulást. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
kérelmet, de nem javasolja a hozzájárulás kiadását�mivel a sportpálya területén különálló 
vizesblokkokkal felszerelt öltöz�k vannak, melyek a Sportegyesület számára mindenkor 
rendelkezésére állnak. Az A) alternatívaként ez szerepel határozati javaslatban, B) 
alternatívaként pedig az, ha esetleg a testület mégis úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulást 
ad.  
 
Rüll Tamás: Az els�dleges indok valóban az, ami az el�terjesztésben szerepel, de ezen kívül 
egy mobilházas építkezés olyan irányba vinné el a jellegét az egész sporttelepnek, ami „ad-
hoc” jelleg� dolog és nem egy átgondolt koncepciót valósítana meg.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a bizottságnak többek között az volt a problémája, 
hogy a kérelem több esetben is pontatlan, hiszen a faház vagy 26 vagy 36 négyzetméter, nincs 
róla egy rajz, hogy hová helyeznék el pontosan, hogyan nézne ki és végképp nincs róla szó, 
hogy milyen formában lenne világítva, f�tve, takarítva, fenntartva, üzemeltetve. Tehát itt 
nehogy azt higgye bárki is, hogy a bizottság vagy a testület a VSE ellen dolgozik, de 
próbáljanak meg elbírálni egy olyan kérelmet, amib�l az alapinformációk hiányoznak. Tehát a 
bizottság ebben a formában meg sem tudta érdemben vitatni a kérelmet, mert olyan valamire 
adna engedélyt, amir�l nem is tudják, hogy micsoda. Tehát ez volt a f� indok, de f�építész úr 
elmondott még jó pár érvet, ami szintén gondot okoz és azt is hozzá kell tenni, hogy ezen az 
ingatlanon egy árvízi tároló is fog épülni, ami jelent�s méret� beruházás lesz. Tehát jelenleg a 
bizottság érdemben mást nem tud javasolni, mint, ami az el�terjesztésben van, illetve kapnia 
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kell a VSE-t�l egy olyan bemutatást, egy helyszínrajzot, ami alapján el tudják azt dönteni, 
hogy megépülhetne-e vagy sem ez a faház.  
 
Mikesy Tamás: Szerinte az is egy lényeges kérdés, hogy ki kellene mutatni, hogy valójában 
erre miért van szükség, mert az ott lév� épület több öltöz�t is tartalmaz. Tehát itt az edzéseket 
meg lehet úgy is szervezni, hogy ez elegend� legyen.  
 
Hintenberger András: A VSE-vel közben lefolytatott levelezésb�l az t�nt ki, hogy ennek 
els�sorban erkölcsi okai vannak, hogy a kisebb korosztály elkülönülten tudjon öltözni a 
nagyoktól, akiknek sok esetben nem megfelel� a szóhasználatuk és ez a kisebbekre rossz 
hatással lehet. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
szavazásra kérte fel a testületet. Elmondta, hogy el�ször az el�terjesztésben lév� A) határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra, mely nem javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását, 
kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
94/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Visegrádi Sportegyesület (Visegrádi SE) a sportpálya (166 hrsz) edz�pályák 
és a nagypálya közötti területén könny�szerkezetes öltöz�épület létrehozása iránti kérelmét 
nem támogatja, tulajdonosi hozzájárulást nem ad, mivel a sportpálya területén különálló 
vizesblokkokkal felszerelt öltöz�k vannak, melyek a Sportegyesület számára mindenkor 
rendelkezésére állnak.  
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületet a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel az A) alternatíva elfogadásra került a B) alternatívát nem tette fel 
szavazásra. 
 

8. npr: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Ismert, hogy Dr. Balázs Mária a visegrádi vegyes háziorvosi körzet 
ellátására vonatkozó praxisjog jogosultja 2014. november 1-t�l más településen dolgozik 
háziorvosként, ott szerzett praxisjogot, ezért Visegrád város vegyes háziorvosi körzete 
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betöltetlen. 2015. április 30-ig Dr Rozsályi Károly látja el a háziorvosi feladatokat 
helyettesítéssel a doktorn� helyett. 2015. május 1-t�l vélhet�en az Önkormányzatnak a 
visegrádi vegyes háziorvosi körzet m�ködtetése kapcsán számos a költségvetését terhel� bér 
(háziorvos, ápoló, takarító bére) és dologi jelleg� (veszélyes hulladék elszállítása, szoftver-
házorvosi program használata, tárgyi eszköz beszerzések) kifizetései keletkeznek. Ahhoz, 
hogy ezeket a keletkez� kiadásokat a hivatal tudja könyvelni szükséges az ehhez szükséges 
szakfeladat felvétele. A szakfeladatokat az önkormányzat esetében az SZMSZ melléklete 
szabályozza, így a háziorvosi alapellátást, mint szakfeladatot szükséges felvenni a 
szakfeladatok közé. Ezen kívül 2015. január 1-t�l az önkormányzat szakfeladatai között 
szerepl� „Óvodai intézményi étkeztetés” szakfeladat elnevezése és kormányzati funkciókódja 
2015. január 1-t�l „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” elnevezésre változott, amit 
szükséges átvezetni a szakfeladatok felsorolásán. Továbbá a képvisel�-testület március 25-i 
ülésén elfogadta a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött módosított 
együttm�ködési megállapodását, mely az SZMSZ 6. számú mellékletét képezi. Ezért az 
újonnan elfogadott megállapodás kerül most az SZMSZ-be. Mindezek indokolják az SZMSZ 
módosítását.  
Gyakorlatilag le kell szögezni, hogy azáltal, hogy a vegyes háziorvosi körzetet az 
önkormányzat köteles m�ködtetni 2015. május 1-t�l az adminisztrációs terhek a polgármesteri 
hivatalnál n�nek, különösen a könyvelend� tételek számával, ezáltal a hivatal állományában 
lév� könyvel� terheltsége növekszik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
szavazásra tette fel a rendelet módosítását. Felhívta a figyelmet, hogy annak elfogadásához 
min�sített többség szükséges. Kérdezte a képvisel�ket, aki az SZMSZ módosítását jegyz� úr 
által ismertetett indokok alapján elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta a képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.(IV.16.) önkormányzati 
rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
7/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete 

a képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

9. npr: Beszámoló a bels� ellen�rzés 2014. évi tevékenységér�l 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az el�terjesztést érdemben jegyz� úr állította 
össze, ezért felkérte annak ismertetésére. 
 
Dr Szabó Attila: Törvényi kötelezettség a bels� ellen�rzés m�ködtetése, melyet a jegyz� 
végez. A polgármesternek pedig a zárszámadással egyidej�leg kell a testület elé terjesztenie 
az el�z� év bels� ellen�rzésér�l szóló beszámolót. A feladatot a tavalyi évben is a Vincent 
Auditor Kft végezte, a képvisel�-testület által jóváhagyott 4 témában. A témák a következ�k 
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voltak: a Fellegvár Óvoda létszám és bérgazdálkodás ellen�rzése, az ipar�zési adóbevallások 
ellen�rzése, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás ellen�rzése, 
valamint az iktatás, iratkezelés rendjének ellen�rzése. Az éves ellen�rzési tervben szerepl� 
ellen�rzések végrehajtásra kerültek, az ellen�rzési tervt�l nem történt eltérés. Az írásos 
jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segít� 
szándékú javaslatot tett az ellen�rzés. Az ellen�rzések során büntet�, szabálysértési, 
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja nem merült fel. A feltárt hiányosságok azóta teljes egészében kijavításra, 
illetve pótlásra kerültek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
95/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 2014. 
évi éves összefoglaló bels� ellen�ri jelentését jóváhagyja. 
 

Felel�s: ---- 
Határid�: ---- 

 
10. npr: Gergely Ferencné dr Cseres Judit eladási ajánlata a Visegrád 1612/2 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan 
El�terjesztette: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Gergely Ferencné dr Cseres Judit levélben fordult az önkormányzathoz, 
melyben megvételre ajánlotta fel a Visegrád 1612/2 hrsz-ú, szentgyörgypusztai ingatlanát. Az 
ajánlat célja a terület közterületté alakítása, az ott található ingatlanok ellátási színvonalának 
biztosítása, mely jelenleg is közút szerepet tölt be. A Városfejlesztési Bizottság 2015. március 
11-én tartott ülésén tárgyalta az ajánlatot és azt az álláspontot alakította ki, hogy elvi szinten 
nem zárkózik el az ingatlan megvásárlásától, azonban a 2015. évi költségvetés tervezésekor 
az önkormányzat nem számolt azzal, hogy itt út kialakításra kerülhet sor, ezért erre jelenleg 
forrás nem áll rendelkezésre. Továbbá itt figyelembe kell venni azt is, hogy nem csak az 
ingatlan tényleges vételára, hanem számos kapcsolódó költség jelentkezne akkor, ha a 
területet útnak min�sítenék. Tehát a bizottság jelenleg nem javasolja az ajánlat elfogadását. 
 
Félegyházi András: Az ingatlan Szentgyörgypusztán található, bizottsági elnök úr kívánja 
még kiegészíteni valamivel?   
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Hintenberger András: Ezeken a volt üdül�területeken egyre inkább az állandó lakosság 
jelenik meg. A bizottság emiatt is kezdett ezekkel a területekkel intenzívebben foglalkozni, 
illetve a rendezési terv kapcsán kiderült, hogy számos olyan úthálózat kezdemény van 
berajzolva a rendezési tervbe, amit érdemes felülvizsgálni és ez érinti pont ezt a részt is, mert 
ezek részben idejét múlt elképzelések, részben pedig megvalósíthatatlanok, mert hatalmas 
költséggel járnak. Mindenképpen szeretnék felkarolni az ilyen jelleg� 
magánkezdeményezéseket és ezért sem mondott kategorikusan nemet a bizottság, csak azt 
kell megérteni, ha a jelenlegi t�rt állapot a 11-es útra történ� kihajtással önkormányzati 
tulajdonba kerül, akkor ez így már nem fog m�ködni. Tehát kéri a türelmet és igyekeznek 
megtalálni a megoldást minden ilyen helyzetre.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
96/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Gergely Ferencné 
dr Cseres Judit Visegrád 1612/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatát – figyelemmel 
a Városfejlesztési Bizottság javaslatára - nem fogadja el. 
2) A Képvisel�-testület elvi szinten - hosszú távon- nem zárkózik el a közúttá alakítástól, 
de a járulékos terhek (11-es számú f�út felé szabályos kihajtó kiépítése, szabályos út 
létrehozása szélesítéssel, területcsere vagy kisajátítás lebonyolítása, közvilágítás és egyéb 
közm�vek, szilárd burkolat létesítése) vállalására az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében nem áll rendelkezésre a szükséges forrás. 
3) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Gergely Ferencné 
dr Cseres Juditot az önkormányzat álláspontjáról  írásban tájékoztassa. 
 

Határid�: 2015. április 20. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött 

hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerz�dés módosítása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Vértes Vidéke Nonprofit Kft., aki Visegrádon végzi a hulladékszállítást 
kérte, hogy az önkormányzat és közte fennálló hulladékszállítási szerz�dés módosítását, 
melynek indoka törvényi kötelezettség. Mivel a hulladékokról szóló törvény el�írja, hogy a 
hulladékszolgáltatást végz� cégnek erre vonatkozó min�sít� okirattal kell rendelkeznie. Ezt a 
min�sít� okiratot megszerezte a Kft. és ezt a szerz�désben is szerepeltetni kell, illet�leg 
ezáltal �k a szelektíven gy�jtött hulladékszállítás után támogatásban részesülnek az Országos 
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel�ség Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóságától. A szerz�désmódosítás tervezete az el�terjesztés mellékletében szerepel, 
annak elfogadása jogi akadályba nem ütközik. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
97/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az  Ave Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel 2012. október 9-én megkötött, majd 2013. 
október 31-én jogutódlás következtében a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
nevére (2800 Tatabánya, Komáromi u. 55.) módosított lakossági szilárd kommunális 
hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás folyamatos és teljes kör� ellátására 
vonatkozó szerz�dést - a határozat mellékletét képez� tartalommal - módosítja. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a közszolgáltatási 
szerz�dés módosításáról szóló megállapodás aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Visegrád, F� utca 139. szám alatti ingatlan el�tti járdaszakasz kiépítésére 

lakossági kérés megvitatása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Hévizi Jánosné, Csete Andrásné és Stabarecz Jánosné kérelemmel fordultak 
Visegrád Város Önkormányzatához, hogy az Önkormányzat a Visegrád, F� utca 139. szám 
alatti ingatlanuk el�tti területen, mely jelenleg füves terület, szilárd burkolatú járdát építsen. 
Kérelmüket azzal indokolták, hogy a F� utca ezen szakaszán a túloldalon sincs kiépített 
járdaszakasz, így a gyalogosok kénytelenek az úttesten közlekedni ami igen balesetveszélyes. 
Kérelmüket a Városüzemeltetési Bizottság 2015. április 7-én megtartott ülésén tárgyalta. A 
bizottság egy ideiglenes járdaszakasz kiépítését támogatja, melyet öner�b�l, járdalapok 
fektetésével-, és egy a Csuka patakon átvezet� faszerkezet� mobil  hídszerkezet kialakításával 
lehet megoldani. A fa szerkezet� híd kialakítása a Bányapataknál már elkészült hídhoz 
hasonló lehet, melyet készítése el�tt Rüll Tamás f�építésszel egyeztetni kell. Mivel 
tulajdonosi jogokat érint, ezért a testületnek ehhez hozzá kell járulnia.  
 
Bártfai István: A Bizottság egészen pontosan úgy támogatja, ha ehhez egy ideiglenes fahíd 
épül, mert a nélkül értelmetlen. Tehát a járda ne legyen ideiglenes.  
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Schüszterl Károly: A leend� járda közepén van egy t�zcsap, felvette a kapcsolatot a DMRV-
vel, akik hajlandóak közrem�ködni az áthelyezésben, de ehhez a Katasztrófavédelemt�l 
engedélyt kell kérni, tehát kéri, hogy egy kérelmet nyújtson be feléjük az önkormányzat. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztés Bizottság is támogatandónak tartja a járda 
kiépítését, a csapadékvíz elvezetés tekintetében kell majd még itt komolyabb geodéziai 
felmérést végezni.  
 
Félegyházi András: A határozati javaslatban azért szerepel az ideiglenes kifejezés, hogy az 
engedélyeztetést ne vegyen el sok id�t. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
98/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Hévizi Jánosné, Csete 
Andrásné és Stabarecz Jánosné kérelmét szilárd buroklatú járda létesítésére a Visegrád, F� 
utca 139. szám alatti ingatlan el�tti területre támogatja, ahhoz a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja a következ� feltételekkel: 
- járda ideiglenes jelleggel az önkormányzat saját kivitelezésében a Városgazdálkodási 
Csoport munkatársai által, Rüll Tamás f�építész szakmai javaslatának figyelembe vételével 
készüljön el, 
- járda szárazon rakott betonlap burkolatú, 1,2 m szélesség� lehet, 
- Csuka patakon faszerkezet� mobil (bármikor szükség szerint kiemelhet�) hídszerkezet 
kerüljön kialakításra.  
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� járda létesítése kapcsán felmerül� költségeket 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú önkormányzati 
rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
4) A Képvisel�-testület felkéri Schüszterl Károlyt a Városüzemeltetési Ügyek Tanácsnokát, 
hogy az 1. pontban szerepl� járdaépítési munkát felügyelje. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Schüszterl Károly tanácsnok 

 
13. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület útbaigazító táblák 

kihelyezéséhez támogatás iránti kérelme  
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
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Dr Szabó Attila: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület képviseletében 
Cseke László kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy Visegrád közigazgatási területén 
belül, a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezelésében lév� utak, a 11 sz. fk út, a Rév utca, 
valamint a Mátyás király utca mentén elhelyezni kívánt útbaigazító táblák kihelyezésének 
költségeihez az önkormányzat lehet�ségeihez mérten nyújtson támogatást.  A kérelem szerint 
10 tábla kerülne kihelyezésre és az elképzelések szerint az 1.100.000 Ft költséget az 
önkormányzat, a Pilisi Parkerd� és a Mátyás Király Múzeum között osztanák szét. Kérelmüket 
a Városüzemeltetési Bizottság 2015. április 7-én megtartott ülésén tárgyalta. A költségekhez a 
hozzájárulás mértékét, maximálisan bruttó 350.000.-Ft összegben javasolja megállapítani, 
amennyiben a másik két intézmény is támogatja ugyanennyivel. 
 
Bálint Zsolt: Id� közben a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és ugyanazon a véleményen van, 
mint a Városüzemeltetési Bizottság.  
 
Félegyházi András: Egy közben megtartott TDM értekezleten � felvetette, hogy a szervezet 
tagjai is járuljanak hozzá a költségekhez és arra kérte a szervezetet, mivel ez alapvet�en nem 
önkormányzati feladat és nem is önkormányzati intézményeket, vállalkozásokat hirdet, nyissa 
meg ezt a támogatási lehet�séget. Ennél fogva ezt az összeget maximális összegnek tekinti. A 
táblák elhelyezésének költségét lehet, hogy még meg lehet spórolni, mert adott esetben saját 
er�b�l is megoldható. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság egészen pontosan azt javasolta, hogy maximum az 1/3-át 
vállalja a költségeknek. 
 
Félegyházi András: Ezt módosító javaslatnak tekinti, tehát az összköltség 1/3-át, legföljebb 
350.000,- Ft-ot jelent a támogatás.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki a  Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával egyetért, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
99/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a 
Pénzügyi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület által Visegrád közigazgatási területén belül, a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. kezelésében lév� utak mentén elhelyezni kívánt útbaigazító táblák kihelyezési 
költségéhez az összköltség 1/3-val, maximum 350.000,- Ft-al járul hozzá. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ezen módosítással az el�terjesztésben 
szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
100/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület képviseletében Cseke László kérelmére a Visegrád 
közigazgatási területén belül, a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezelésében lév� utak (11 sz. fk 
út, Rév utca, Mátyás kir. utca) mentén elhelyezni kívánt útbaigazító táblák kihelyezési 
költségéhez az összköltség 1/3-val, azaz maximum bruttó  350.000.-Ft támogatást nyújt. 
2) A Képvisel�-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l 
szóló 1/2015. (II.5.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.    
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. május 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

  
14. npr: A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet 

elrendelése 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sok esetben gondot okoz a 
hivatali dolgozók éves rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet megoldást az igazgatási 
szünet elrendelése. Az igazgatási szünet lehet�séget ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
a munka szervezettebb, koncentráltabb, a hivatal m�ködése pedig költségtakarékosabb 
legyen. Javasolja a nyári igazgatási szünet elrendelését 2015. július 27-t�l 2015. augusztus 9-
ig, két egybefügg� naptári hétre. A téli igazgatási szünet elrendelését pedig 2015. december 
22-t�l 2016. január 3-ig javasolja. Természetesen a lakosságot el�zetesen értesíteni fogják.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
101/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. július 27. napjától 2015. augusztus 9. 
napjáig, valamint 2015. december 22. napjától 2016. január 3. napjáig terjed� id�szak 
munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.   
2) A Képvisel�-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
3) A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t arra is, hogy az elrendelt igazgatási 
szünetr�l a lakosságot és a társhatóságokat el�zetesen tájékoztassa.  
 

Határid�: 2015. június 30. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz� 

 
15. npr: Visnyovszky András közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés 

iránti kérelmének megvitatása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A tavalyi évben a testület ingyenes közterület használatot engedélyezett 
Visnyovszky András kérelmére a Visegrád 064 hrsz-ú Visegrád-Szentgyörgypuszta 
„Gond�z�” vendéglátó egység el�tti területb�l 80 m² területrészre. Az engedély 2014. 
december 31-vel lejárt és most fordult kérelemmel az önkormányzathoz, hogy plusz 40 m²-t 
szeretne használni ebben az évben, cserébe vállalná a terület tisztántartását, f�nyírást és a 
buszmegállók lefestését is. A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjér�l szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 
szerint Visnyovszky András által megjelölt tevékenység céljára az önkormányzat 2.000 
Ft/m²/hó közterületi használati díj ellenében adhatja bérbe a területet, vagyis a területre 
vonatkozó közterület használati díj 240.000,- Ft lenne havonta. 
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, tavaly valóban tisztességesen takarította a 
területet és a buszmegállókat is, viszont most 40 m²-re több területet kér. A Bizottság úgy 
döntött, hogy továbbra is kérné a terület karbantartását, viszont a buszmegállók festését nem, 
de egy havi terület használati díjat, tehát 240.000,- Ft-ot kérne az önkormányzat egész évre, 
amit a buszmegállók felújítására fordítana. Amennyiben jöv�re is meg szeretné hosszabbítani, 
akkor azt már el�re ebben az évben szíveskedjen jelezni, ne áprilisban.  
 
Félegyházi András: Ezt egy konstruktív javaslatnak gondolja, remélhet�leg a kérelmez�nek 
is elfogadható lesz így. Az ingatlanon egy játszótér is létesült. A játszótér felépítéséhez az 
önkormányzatnak nem kellett volna el�zetesen kérelemre tulajdonosi hozzájárulást adnia? 
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság is azon az állásponton volt, hogy jobb lett 
volna, ha el�zetesen kéri meg a hozzájárulást. Valamilyen megoldást kellene találni, mert az, 
hogy lebontatják a játszóteret, az barátságtalan megoldás, nem is ezt szeretnék, de jó volna, ha 
ezek a kérelmek el�bb érkeznének be, mint ahogyan létesül valami.  
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Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy levélben mindenképpen fel kell hívni a figyelmét 
Visnyovszky Andrásnak ezekre a bizottság által is megfogalmazott igényekre, már csak azért 
is, hogy ez a gyakorlat ne teremtsen precedenst. Jelen pillanatban ez a játszótér az 
önkormányzat területén van, ha ott valami baleset történik, akkor az az önkormányzat 
felel�ssége.  
 
Bálint Zsolt: Javasolja, amennyiben Visnyovszky András nem fogadja el ezt az 
önkormányzat által tett javaslatot, akkor az e havi közterület használati díjat a rendelet szerint 
számlázza ki neki az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Ezzel egyetért, mivel a rendelet szerint így kell eljárni. 
 
Schüszterl Károly: A játszóterekre kihelyezett gyermekjátékokat uniós szabvány szerint kell 
megépíteni, illetve kihelyezni. Jó volna, ha err�l is bemutatna valamilyen tanúsítványt, mert 
ha baleset történik, kit terhel a felel�sség? 
 
Félegyházi András: Ha � bérbe veszi ezt a területet és tulajdonosi hozzájárulást kap, akkor 
abban nyilvánvalóan benne van az, hogy a felel�sséget neki kell vállalni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. A 
Pénzügyi Bizottságnak volt egy módosító javaslata, miszerint az A) határozati javaslatban 
Visnyovszky András vállalkozó részére a Visegrád 064 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
területre vonatkozóan a közterület foglalási engedélyt 2015. évre kedvezményesen 240.000,- 
Ft, 20.000,- Ft/hó összegben adja meg. A közterület foglalás kedvezményes feltétele a terület 
vállalkozó által folyamatos, karbantartása (f�nyírás, tisztántartás, hó-és jégmentesítés). A 
közterület használatból befolyó összeget az önkormányzat a két szentgyörgypusztai 
buszmegálló felújítására fordítja. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel a módosítással egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
102/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi 
Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint Visnyovszky András vállalkozó részére a 
Visegrád 064 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területre vonatkozóan a közterület foglalási 
engedélyt 2015. évre kedvezményesen 240.000,- Ft, 20.000,- Ft/hó összegben adja ki. 
A közterület foglalás kedvezményes feltétele a terület vállalkozó által folyamatos, 
karbantartása (f�nyírás, tisztántartás, hó-és jégmentesítés).  
A képvisel�-testület a közterület használatból befolyó összeget a Visegrád-Szentgyörgypusztai 
2 db buszmegálló felújítására fordítja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az imént elfogadott módosítással együtt az 
el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
103/2015. (04.15.) 
HATÁROZATA 

 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visnyovszky András 
vállalkozó részére közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének 
helyt ad, azaz 2015. évre az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád 064 hrsz-ú 
120m2-es közterületet kedvezményesen évi 240.000,- Ft, (20.000,- Ft/hó) díj ellenében 
biztosítja Visnyovszky András részére vendéglátó terasz céljára.  
2) A kedvezményes közterület használat feltétele a vállalkozó által a terület folyamatos 
karbantartása (f�nyírás, tisztántartás,  hó-és jégmentesítés). 
3) A képvisel�-testület a közterület használatból befolyó összeget a Visegrád-
Szentgyörgypusztai 2 db buszmegálló felújítására fordítja 
4) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Visnyovszky András 
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2015. április 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
16. Egyebek 

 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt id�szak fontosabb eseményeir�l 
 
Félegyházi András: Április 8-án az EUROVELO6 kerékpárúttal kapcsolatos egyeztetésen 
vett részt Szentendrén. Ugyanis az országgy�lési képvisel� úrtól azt a tájékoztatást kapták, 
hogy a kerékpárút megvalósítása elindult és a településeknek szükséges meghatároznia a 
nyomvonalat. A nyomvonal tekintetében a Szentendrét�l-Visegrádig érintett települések 
képvisel�i összeültek. Az ott elhangzott szóbeli tájékoztatás szerint a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejleszt� lesz a beruházás gazdája. Amikor még volt kistérség, akkor több nyomvonal is 
készült erre a térségre. A települések egyetértettek abban, hogy egységesen szorgalmazzák a 
megvalósulást és amennyiben lehet�ség van arra, akkor lehet�leg ne a fajlagosan drága két 
gyalogos Duna híddal Kisoroszinál és Szigetmonostornál valósuljon meg a nyomvonal, 
hanem komolyan vizsgálják meg a szigeti átvitel lehet�ségét azzal, hogy a csatlakozó 
kompjáratot kellene alkalmassá tenni arra, hogy nyári szezonban ki tudja szolgálni a 
kerékpáros forgalmat.  
Április 9-én meghívást kapott a Vízügyi Igazgatóságtól Mosonmagyaróvár mellé, ahol egy 
méretarányos modellben bemodellezték a visegrádi Duna szakaszt. Áramlástani értelemben 
vizsgálták azt a kérdést, hogy a kis Duna ág szemmel láthatóan záródik, iszapolódik föl, a víz 
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lelassul és fél�, hogy a kis Duna ág egy bizonyos id�n belül holtággá válik. Erre vonatkozóan 
a Vízügyi Igazgatóság honlapján érhet� el b�vebb információ. Az alsó öböl vízmozgásával 
kapcsolatosan kérdéseket tudott föltenni az ott lév� szakembereknek, valamint a Vízügyi 
Igazgatóság igazgatójával egyeztetett arról, hogy meg szeretnék határozni azoknak a 
területeknek a helyét, ahol az elképzelések szerint jogi értelemben is tisztán kialakítható 
legyen a lejutás a Duna-partra. 
A városháza projekttel kapcsolatosan a Közbeszerzési Felügyeleti F�osztály egy az 
önkormányzat által vitatott indokra vonatkozóan a szabályossági tanúsítványt nem adta ki a 
közbeszerzésre vonatkozóan. Az önkormányzat ez ellen kifogást nyújtott be és próbálják 
elérni ennek a kérdésnek a felülvizsgálatát.  
Az óvoda fér�hely b�vítésre benyújtott pályázatot elutasította a Magyar Államkincstár, mivel 
ez a pályázat csak és kizárólag fér�hely kapacitás b�vítésre vonatkozott.  
A Palotajátékok f�védnökségére felkérték Balogh Zoltán miniszter urat, aki a tegnapi napon 
visszajelezte, hogy elvállalja, valamint Simicskó István államtitkár úr már korábban jelezte, 
hogy szintén elvállalja a védnökséget. 
Befejez�dött a Millenniumi kápolnától a Plébánia templomig a F� utcai járdaépítés. 
Hasonlóan több kisebb szakaszon saját forrásból a VKG csoport is végzett járda felújítást, 
illetve építést, mint például az Áprily parkban vagy a bányapatak környékén.  
Május 1-én a rendezvénytér évadnyitó programjaként a Kiscsillag zenekar fog fellépni, 
szeretettel várnak minden érdekl�d�t.  
 
Bálint Zsolt: Az árvízvédelmi beruházással kapcsolatban mik a fejlemények? 
 
Félegyházi András: A módosított vízjogi létesítési engedélyezési terveket a kivitelez� 
megbízásából eljáró mérnökiroda beadta engedélyeztetésre, ez az eljárás zajlik. A mai napon 
érkezett meg az aluljáró eltömedékelésének engedélye.  
 
Schüszterl Károly: A F� utcai lakókat a Szentháromság téren fel kellene szólítani, hogy ne 
álljanak föl a járdára autókkal, mert ez most már rendszeressé vált. 
 
Dr Szabó Attila: Ennek semmi akadálya, menni fog a levél. 
 
Bálint Zsolt: Még mindig szeretné, ha Hadházy Sándor országgy�lési képvisel� választ adna 
a kérdéseire, jó lenne, ha megindokolná, hogy miért nem jön el, illetve, ha nem jön, akkor 
legalább írjon egy levelet.  
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                jegyz� 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. április 23-án megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
1. 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs tevékenységének 
ellátására érkezett árajánlat megvitatása 
 
2.  „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� KEOP-2.1.2./2F/09-
11-2011-0004 azonosító számú pályázat kapcsán közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírása  
 
3. Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola (Rév utca 
2. HRSZ: 88) b�vítésére vonatkozó szabályozási tervmódosítás kapcsán a partnerségi 
egyeztetés szabályainak elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. április 23-án 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi javaslatot, 
melyhez azt a javaslatot tette, hogy a 3. napirendi pontot vegyék le, helyette viszont javasolta 
felvenni a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola  b�vítésére 
vonatkozó szabályozási tervmódosítás kapcsán a partnerségi egyeztetés szabályainak 
elfogadását. Mivel a napirendhez kapcsolódóan további módosító javaslat nem hangzott el, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet a módosítással együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás az ülés napirendjét a módosítással együtt elfogadta. 
 
1. npr: 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs 
tevékenységének ellátására érkezett árajánlat megvitatása 
El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság április 17-én megvitatta tavalyi a SODA Group 
szerz�désének teljesülését, illetve a 2015. évre leadott árajánlatot. A bizottság a benyújtott 
árajánlatot nem fogadta el, hanem egy új ajánlatot kért be, úgy, hogy az árajánlatétel el�tt az 
önkormányzat képvisel�i leülnek tárgyalni velük és megbeszélik, hogy az árajánlat pontosan 
mit tartalmazzon, így a jöv�ben az ellen�rzés is könnyebb. Ezt követ�en megtörtént az 
egyeztetés a SODA Grouppal, majd �k eljuttatták az új ajánlatot, ami tényleg azt tartalmazta, 
amit a bizottság és szervezésben részvev�k kértek. Ez az árajánlat fekszik most a testület 
el�tt, amely három tételb�l áll, ebb�l � az árajánlat els� két tételét javasolja elfogadásra.  
 
Félegyházi András: A harmadik tételr�l annyit érdemes tudni, hogy arra kérték a céget, hogy 
jelölje meg melyik az a legkisebb összeg, amivel már érdemes a fizetett hirdetés piacra 
kimenni, úgyhogy annak hatása legyen. Ez összességében közel 5 millió forint, ezért az 
el�zetes tárgyalásokon úgy gondolták, hogy ezt nem javasolják elfogadásra a testületnek.  
 
Bálint Zsolt: Mit takar ez a 350.000,- Ft+Áfa havi díj? 
 
Mikesy Tamás: Sajtókapcsolatokat, sajtómegjelenéseket szerveznek, tehát interjúkat, 
sajtótájékoztatót szerveznek elektronikus felületeken, és az ehhez kapcsolódó PR 
tevékenység.  
 
Félegyházi András: Egy olyan háttér munkát várnak el ezért, hogy a különböz� nyomtatott 
és elektronikus sajtóorgánumoknak keltse föl az érdekl�dését.  
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Bálint Zsolt: Tehát ez 3 hónapra majdnem 1,5 millió forintba fog kerülni áfával együtt. Mi az 
a cél, hogy amit elérnek, akkor kifizetésre kerül nekik ez az összeg, ha nem érik el, akkor nem 
lesz kifizetve. Tehát konkrétan szeretné tudni, hogy mi az a minimum, amiben ez meg kell, 
hogy jelenjen? 
 
Mikesy Tamás: A tavalyi szerz�dést egyedül � nem szavazta meg, mert nagyon szkeptikus 
volt ezzel szemben. Aki most ott volt a bizottsági ülésen, az hallhatta, hogy elég keményen 
számon kérte a tavalyi munkát. Amivel �t most meg tudták gy�zni, az leginkább a 
sajtótájékoztató megszervezése, és az ezután megjelent anyagok már tavaly is m�ködtek, err�l 
le is adták a közel 80 oldalas anyagot. Megítélése szerint egyébként 1 millió forintért el 
tudnak helyezni olyan sajtóorgánumokat, amit hirdetéssel nem lehet lekövetni, csak 10 
millióért. Ezért gondolja, hogy ezt kellene elfogadni, mert ennek így van értéke.  
 
Bálint Zsolt: Nagyon zavarja, hogy nincs másik két ajánlat emellett, nem tudja 
összehasonlítani semmivel, ez az ajánlat miért olcsó?  
 
Mikesy Tamás: Ez azért mondható olcsónak, mert most nem kell kifizetni azokat a 
munkákat, amit már tavaly kifizetett az önkormányzat. A Radnai is meger�sített, hogy ez 
valóban olcsó, ezért a munkáért. Tehát itt van egy elkezdett munka, aminek a folytatásának 
van értelme.  
 
Schüszterl Károly: Ezen a téren � is pesszimista, mert a hölgy valóban reklámozta magát a 
bizottsági ülésen. Van-e ennek annyi hozadéka, hogy valóban megérje? 
 
Mikesy Tamás: Ezt valóban nagyon nehéz mérni, de egy biztos, ha a várost és a 
palotajátékokat nem menedzselik, akkor 10 év múlva sem a városnak, sem a palotajátékoknak 
nem lesz bevétele.  
 
Félegyházi András: Nagyon nehezen mérhet� kérdés ez, mert a jegybevétellel nem lesz 
direkt összefüggés.  
 
Bártfai István: A TDM-nek eddig is volt egy bizonyos kerete kisebb reklámokra, mint 
például plakátozás a buszokon stb., ez lesz továbbra is, vagy akkor ez lesz helyette? 
 
Félegyházi András: A TDM néhány százezres nagyságrendben költ arra például, hogy az 
Infó Rádióval van egy megállapodása, de nincs milliós költsége erre.  
 
Mikesy Tamás: A Dunakanyarban a TDM a saját költségvetéséb�l fog továbbra is 
plakátozni, mert a céggel abban maradtak, hogy � plakátozásra nem költ.  
 
Bártfai István: Így el tudja fogadni. 
 
Bálint Zsolt: Ez pontosan mekkora összeg lesz akkor? 
 
Félegyházi András: 1.350.000,- Ft+Áfa 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés nem volt, ezért a vitát lezárta. Elmondta, hogy 
el�ször az A) alternatíva határozati javaslatot fogja feltenni szavazásra. Felkérte Dr Szabó 
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Attila jegyz�t, hogy olvassa fel az A) alternatíva határozati javaslatot. Kérdezte a 
képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
104/2015. (04.23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs tevékenységének ellátására - a határozat 
mellékletében lév� árajánlat 1. és 2. pontjában szerepl� díjért és tartalommal – az Oditech 
Kft-t (Soda Group) (1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.) bízza meg. 
2) A képvisel�-testület a 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs 
tevékenységének ellátásához szükséges díjat az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 
1/2015. (II.5.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Oditech Kft-vel 
kötend� megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2015. április 30. 

 
- Mikesy Tamás és Bártfai István képvisel�k távoztak az ülésteremb�l, így a képvisel�-

testület 5 f�vel van jelen (7 f�b�l) továbbra is határozatképes –  
 

2. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� KEOP-
2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázat kapcsán közbeszerzési tanácsadói 
feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attilát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Képvisel�-testület a február 26-i ülésén döntött arról, hogy többletforrás 
igényt nyújt be az árvízvédelmi beruházás kapcsán, illet�leg kérte a projekt szakaszolását. 
Kormány az 1175/2015. (III. 24.) Korm. határozatában jóváhagyta az árvízvédelmi beruházás 
támogatásának 712.653.158 Ft összeggel történ� növelését, illet�leg egyetértett a 
szakaszolással is. Ebb�l kifolyólag újabb közbeszerzési eljárásokat kell kiírni a testületnek, az 
egyik a többletforrás vonatkozásában, itt egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, továbbá 
az árvízvédelmi tároló kivitelezésére, melyre egy meghívásos eljárást kell lefolytatni. Ezen 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásának díja meghaladja a nettó 8 millió forintot, ezért 
ezen feladatok ellátására le kell folytatni egy közbeszerzési eljárást. Visegrád Város 
Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzata szerint a képvisel�-testületnek az alábbi 
kérdésekben kellene döntést hoznia, egyrészt a közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás elfogadásáról, valamint az ajánlattételre felhívandó ajánlattev�k számáról 
és személyér�l. Az  ajánlattételi felhívást a projektmenedzseri cég elkészítette, ami kiküldésre 
is került a testületnek. Félegyházi András polgármester ajánlattételre az eljárás lefolytatásában 
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tapasztalattal rendelkez� Lucky Team Consulting Kft-t, a Metodus Kft-t, valamint a Tivian 
Kft-t javasolja.  
 
Bálint Zsolt: A tárolóépületnél ki határozza meg, hogy kit hívnak majd meg ajánlattételre? 
 
Félegyházi András: A képvisel�-testület, úgy, ahogyan most is.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Bártfai István képvisel�k nem voltak 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
105/2015. (04.23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító szám: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-
0004) pályázati projekt megvalósítás II. szakaszában felmerül� közbeszerzési tanácsadói 
feladatok ellátása tárgyában a „közbeszerzésekr�l” szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A§ (1) 
bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képvisel�-testület a Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� pályázati 
projekt megvalósítás II. szakaszában felmerül� közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását (dokumentációt) a 
határozat mellékletét képez� tartalommal elfogadja. 
3)  A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 3 ajánlattev�t hív fel, melyek az alábbiak: 
a) Lucky Team Consulting Kft 5630 Békés, Fekete-Körös sor 8. 
b) Metodus Kft 1095 Budapest, Mester u. 48. 
c) Tivian Kft 2440 Százhalombatta, Pacsirta u. 14. 
 

Határid�: 2015. május 4. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola (Rév 

utca 2. HRSZ: 88) b�vítésére vonatkozó szabályozási tervmódosítás kapcsán a 
partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attilát, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület a március 25-i ülésén döntött arról, hogy az Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola telkének beépítési paramétereire 
vonatkozó szabályozási tervrészt az iskola tervezett b�vítése miatt módosítja. Ennek 
elkészítésére megbízta a Város-Teampannon Kft-t. A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 
29.§-ban foglaltak szerint – a képvisel�-testületnek meg kell határoznia azoknak a 
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partnereknek a körét, akiket a Szabályozási Tervmódosítással kapcsolatos egyeztetésbe be 
kíván vonni, valamint az egyeztetés szabályait. Gyakorlatilag a szomszédos ingatlan 
tulajdonosokat, illetve az Áprily Iskoláért Alapítványt, a Katolikus Egyházat, illetve 
környéken tevékenyked� vállalkozásokat javasolja bevonni az egyeztetésbe, tehát az 
el�terjesztésben polgármester úr erre tett javaslatot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Bártfai István képvisel�k nem voltak 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
106/2015. (04.23.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola telkére vonatkozó szabályozási tervmódosítás 
vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 8.§.(2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr�l, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekr�l szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a 
szerinti feladatkörben a Képvisel�-testület a partnerségi egyeztetés szabályait a határozat 
melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 
2. A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
partnerségi egyeztetést a határozat melléklete szerint bonyolítsa le. 

 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Határid�: folyamatos�
 

Melléklet a106/2015.(IV.23.) határozathoz 
 

A partnerségi egyeztetés szabályai  
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola  

b�vítésére vonatkozó Szabályozási tervmódosítás vonatkozásában 
 

1.     A határozat 1. pontja szerinti településrendezési eszközök módosításába bevont 
partnerek köre: 

a) a város érintett területrészének lakossága: HRSZ:86; HRSZ:87; HRSZ:89/1; 
HRSZ:90/1; HRSZ:90/2;   HRSZ:91/1;  HRSZ:91/2; HRSZ:95; HRSZ:96; 
HRSZ:97; HRSZ:98; HRSZ:99; HRSZ:100; HRSZ:102; HRSZ:103; HRSZ:104; 
HRSZ:105 tulajdonosai és lakói   

b) Visegrádon bejegyzett érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek: Áprily 
Iskoláért Alapítvány 

c) egyházak: HRSZ: 86 Magyar Katolikus Egyház - Visegrád, Keresztel� Szent János 
Plébánia 
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d) az érintett tömbben m�köd� gazdasági szervezetek: HRSZ:87 Nemzeti Dohánybolt, 
Piknik; HRSZ: 89/1 Kovácskert Étterem; HRSZ: 90/1 Cseke Panzió; HRSZ:92 CBA 
– Halmschláger Trade Zrt.; HRSZ:95 Sirály Étterem és Szálloda; HRSZ:97 
Rigoletto Cukrászda; HRSZ:99 Dunakanyar Takarékszövetkezet; HRSZ:104 
Zugf�zde Pálinkamúzeum; HRSZ:105 Zöldségház, Gyógyszertár 

2.  A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet 32.§.(4) bekezdése ill. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik. 
3. A partnerek tájékoztatása és a véleménynyilvánítás lehet�ségei: 

1) Az Önkormányzat a véleményezési dokumentáció megjelenésér�l felhívást tesz közzé 
és honlapjára felteszi a Véleményezési dokumentációt. 

2) A felhívás az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdet�tábláján jelennek 
meg 

3) A Véleményezési dokumentáció az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott 
formában tekinthet� meg a tájékoztató szerint legalább 15 nap id�tartamig. 

4.    A javaslatok, vélemények benyújtásának módja: 
a) javaslatot, véleményt írásos formában a polgármesteri hivatalba postán vagy 

személyesen vagy elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre, a 
tájékoztató megjelenésének els� napjától számítva a véleményezési szakaszban 15 
napon belül tehetnek a partnerek 

b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés 
általános rendje szerint történik. 

c) A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, 
azokat az önkormányzati hivatal a tervez�nek megküldi. 

5.    A javaslatok, vélemények elfogadása 
a) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek 

indokolására a tervez� javaslatot tesz.  
b) A beérkezett javaslatokról, véleményekr�l készített táblázatot, az el nem fogadott 
véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét 
tartalmazó jegyz�könyvben összesíti. A Jegyz�könyv a város honlapjára is felkerül.  
6.  Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított 10 napon belül 
nyomtatott formában olvasható a Polgármesteri Hivatalában, illetve felkerül a város 
honlapjára. 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester               jegyz��
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
Szám:    12/2015. 
Határozatok száma: 107-131/2015. (05.20.)  
Rendelet száma:  8/2015. (V.21.)   

 
JEGYZ�KÖNYV 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  

2015. május 20-án megtartott nyílt ülésér�l 
 
1. A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
beszámolója a feladat 2014. évi ellátásáról 
2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2014. évr�l 
3. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb egyéni 
kérelmek 
4. A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III.24.) számú rendelet módosítása 
5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek 
védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96. §. (6) bekezdése alapján  
6. Visegrád Rákóczi u. 2/a fsz. 2. önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
7. Visegrád Török u. 7. szám alatti lakás megvételére érkezett vételi ajánlat megvitatása 
8. Diós, Csuka-és Bánya patakmedrekben keletkezett károk helyreállítása tárgyú vis maior 
pályázat kapcsán megítélt támogatásból a kivitelezési munkák után fennmaradó támogatási 
összeg lehívásáról való lemondás 
9. Visegrádi Városfejleszt� Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2014. évr�l 
10. Visegrádi Városfejleszt� Kft. 2015. évi támogatása  
11. Konyhai kapacitásb�vítésére vonatkozó pályázaton való részvétel  
12. Schubauer Tibor és neje Bodnár Ilona tulajdonosi hozzájárulási kérelme a Visegrád, 
Csuka-völgy 10. szám alatti ingatlan megközelítését szolgáló híd átépítéséhez 
13. Kiss Aladár tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Visegrád, Széchenyi u. 5/A  szám alatti 
ingatlan garázs bejáró építéséhez 
14. Ifj. Schüszterl Károly tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme az ingatlana el�tti 
járdaszakasz egy részének és csatlakozó 320 hrsz-ú közterület csomópont kiépítésére  
15. Visnyovszky András közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti 
kérelmének megvitatása 
16. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei orvosi m�szerek vásárlásához anyagi 
hozzájárulási kérelem megvitatása 
17. Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
18. Visegrádi Települési Polgár�r Egyesület támogatás iránti kérelme 
19. Bálint Zsolt képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
20. Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola 6. osztály osztályf�nökének, 
Bosnyák Endrénének támogatás iránti kérelme 
21. Az EuroVelo6. nemzetközi kerékpárút visegrádi szakaszára készült tervek 
felülvizsgálatára és a megfelel� nyomvonalra vonatkozó javaslatra érkezett árajánlat 
megvitatása   
22. Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatás iránti kérelme 
23. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. május 20-án 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
    Bártfai István 
 
 
Meghívottak: 
 
   Bognár Judit Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
   Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 
   Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezet� 
   Rüll Tamás városi f�építész 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képvisel� jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. A meghívóban 20 napirendi pont szerepelt, ehhez még 3 
napirendi pont felvételét javasolja a következ�k szerint: Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészeti Iskola 6. osztály osztályf�nökének, Bosnyák Endrénének támogatás 
iránti kérelme, az EuroVelo6. nemzetközi kerékpárút visegrádi szakaszára készült tervek 
felülvizsgálatára és a megfelel� nyomvonalra vonatkozó javaslatra érkezett árajánlat 
megvitatása, és a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatás iránti kérelme. 
Mivel a napirendhez kapcsolódóan további módosítási javaslat nem hangzott el, ezért 
kérdezte, aki a napirend módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a napirend 
módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet a módosítással együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) az ülés 
napirendjét a módosítással együtt elfogadta. 
 
1. npr: A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a feladat 2014. évi ellátásáról 
El�terjeszt�: Bognár Judit intézményvezet� 
 
Félegyházi András: Köszöntötte Bognár Juditot a Dunakanyari Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás intézményvezet�jét. A beszámoló a 
testület részére kiküldésre került, kérte, hogy amennyiben kívánja röviden foglalja össze.  
 
Bognár Judit: Elmondta, hogy a 2014-es év, mind a családsegít�, mind a gyermekjóléti 
területen sikeres volt Visegrádon. Sok ruhaosztást sikerült megszervezni, gyermekeket 
táboroztattak, meg tudták szervezni a várossal közösen a téli szünetben néhány család 
esetében a gyermekek étkeztetését is. A nyári játszóházban rengeteg több, mint 40 gyermek 
vett részt, az észlel� és jelz�rendszerrel kimagaslóan jó a kapcsolatuk és a lakossággal is, 
valamint az önkormányzattal is intenzív, jó kapcsolat alakult ki.   
  
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki a beszámolót elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
107/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2014. évi feladat ellátásról. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
2. npr: Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása 
a 2014. évr�l 
El�terjeszt�: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�je 
 
Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, a Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezet�jét, hogy 
ismertesse az el�terjesztést.  
 
Cseke László: A könyvvizsgáló elkészítette a közhasznúsági jelentést. A mérlegb�l kiderül, 
hogy a tavalyi év végs� számai nem változtak a bels� része viszont igen, mert magasabb volt 
a jegybevétel például, de a vége nagyjából ugyanúgy zárult, mint az el�z� év.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a beszámolót elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
108/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszer�sített éves pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Cseke László: Megköszönte, hogy a testület elfogadta a beszámolót és egyben bejelentette, 
hogy 2015. szeptember 1-t�l a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezet�i tisztségér�l lemond, 
valamint nem tudja ellátni továbbra a palotajátékok szervezését sem. Természetesen a 2015. 
évi palotajátékok szervezését továbbra is folytatja, addig ez a két hónap elég lesz arra, hogy 
mindent lezárjanak és át tudja adni az ügyeket annak, akit a testület erre alkalmasnak talál. 
Megköszönte a lehet�séget, hogy a Pro Visegrád élén 9 évet eltölthetett és kívánja az 
utódjának, hogy legyen sikeres. Összeállított egy anyagot arról, hogy az új ügyvezet�nek mi 
lesz a feladata a palotajátékok kapcsán a jelenlegi állapotok szerint, melyet a polgármesternek 
átadott.  
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Félegyházi András: Elmondta, hogy annak ellenére, hogy beszéltek már err�l korábban a 
bejelentés ebben a formában meglepte, ezért úgy gondolja, hogy a kés�bbiek folyamán tudnak 
err�l hosszabban beszélgetni.  
Tekintettel arra, hogy a 3. és 4. napirendi pontokhoz meghívott Bozzay Péter jelezte, hogy 
késni fog, javasolta, hogy az 5. napirendi ponttal folytassák a tanácskozást. 
 

3. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett újabb 
egyéni kérelmek 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 Meghívott: Rüll Tamás f�építész 
 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás városi f�építészt, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Rüll Tamás: A kiküldött anyaghoz képest változás nincs. A Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta és felkéri a településrendezési terv készít�it, hogy vizsgálják 
meg hogyan lehet ezeket megvalósítani. 
 
Hintenberger András: A Bizottság megtárgyalta, azt várják, hogy mit mondanak a tervez�k, 
illetve, hogy mennyire férnek ezek bele az egyes hatóságok elképzeléseibe.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, elmondta, hogy az el�terjesztés három határozati javaslatot tartalmaz.  Az els� Horvát 
Katalin és Dávid János kérelmére vonatkozik. Kérdezte a képvisel�ket, aki az I. számú 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
109/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Horváth Katalin és Dávid János által a 135 helyrajzi számú ingatlan kétfelé 
oszthatóságának és a 11-f�út fel�li, forgalomtechnikailag megfelel� behajtás 
megteremtésének érdekében benyújtott kérelmével kapcsolatban a Településrendezési Terv 
felülvizsgálatát végz� tervez�t kéri fel a megfelel� megoldás megkeresésére. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Horváth Katalin és 
Dávid János tulajdonosokat (2025 Visegrád, Duna-parti út 13.) a képvisel�-testületi döntésr�l 
írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A második határozati javaslat Szatmári Nóra kérelmére vonatkozik. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki az II. számú határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
110/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Szatmári Nóra által a 185 helyrajzi számú ingatlan beépíthet�ségének 
megteremtése érdekében benyújtott kérelmével kapcsolatban a Településrendezési Terv 
felülvizsgálatát végz� tervez�t kéri fel a megfelel� megoldás megkeresésére. 
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Szatmári Nóra 
tulajdonost (2025 Visegrád, F� utca 63.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A harmadik határozati javaslat Szikriszt György kérelmére vonatkozik. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki az III. számú határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
111/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Szikriszt Györgynek a 010/1 és 011/1 helyrajzi számú ingatlanjainak 
belterületbe vonásának érdekében benyújtott kérelmével kapcsolatban a Településrendezési 
Terv felülvizsgálatát végz� tervez�t kéri fel az elemz� vizsgálat elkészítésére (melynek a jogi 
határok tisztázására is ki kell terjednie) és a megfelel� megoldás megkeresésére. 
2) Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Szikriszt Györgyöt (Dr. 
Koller Erzsébet címén 1011 Budapest, Pala utca 7.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban 
tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (III.24.) számú rendelet módosítása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az el�terjesztés kiküldésre került a módosításnak egyetlen technikai oka 
van, jogszabályváltozás okán egy szakfeladatot törölni kellett, melyet az SZMSZ 1. számú 
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melléklete tartalmaz, tehát ez indokolja a rendeletmódosítást, melynek elfogadásához 
min�sített többség szükséges.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az SZMSZ módosításáról szóló rendeletet 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) megalkotta a 
képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015.(V. 21.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
8/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete 

a képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 

5. npr: Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 
gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96. 
§. (6) bekezdése alapján  

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az írásos el�terjesztést a képvisel�-testület tagjai megkapták. Törvényi 
kötelezettség, hogy minden év május 31-ig a jegyz�nek átfogó értékelést kell készítenie a  
gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatokról, jogszabályban el�írt szempontok alapján.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.   
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a beszámolót elfogadja,  kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
112/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy dr. Szabó Attila 
jegyz�nek Visegrád Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 
készített átfogó értékelését jóváhagyja.  
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi F�osztályának.  
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2015. május 31. 
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6. npr: Visegrád Rákóczi u. 2/a fsz. 2. önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Erre az önkormányzati lakásra a képvisel�-testület pályázatot írt ki, a 
pályázati határid�n belül érvényes pályázat nem érkezett. A pályázati határid� lejártát 
követ�en viszont egy vételi ajánlat érkezett, ennek a kérelemnek a tárgyalása szerepel itt. Jogi 
akadálya nincsen az árajánlat elfogadásának a képvisel�-testület mérlegelésén múlik az, hogy 
az ajánlatot elfogadja-e vagy újabb pályázatot ír ki.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az árajánlatot.  
 
Félegyházi András: Az el�terjesztésben az A) alternatíva szól az árajánlat elfogadásáról, a B) 
alternatíva pedig arról, hogy újabb pályázat kerüljön kiírásra. Mivel a témával kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem érkezett el�ször az A) alternatívát tette fel 
szavazásra, kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
113/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megállapítja, hogy a Visegrád, Rákóczi 
u. 2/a fsz/2 szám alatt található 241/8/A/2 hrsz-ú „lakás” m�velési ágú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanra meghirdetett nyilvános pályázat eredménytelen, mivel az ajánlatételi 
határid�ig egyetlen ajánlat sem érkezett. 
2) A képvisel�-testület figyelemmel az ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat 
eredménytelenségére úgy dönt, hogy Csékei Róbert Visegrád, Rákóczi u. 2/a fsz/2 szám alatt 
található 241/8/A/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére érkezett vételi 
ajánlatát elfogadja.    
3) A képvisel�-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy Csékei Róbertnek (2025 Visegrád, F� u. 96.) eladja a Visegrád, Rákóczi u. 2/a 
fsz/2 szám alatt található 241/8/A/2 hrsz-ú „lakás” m�velési ágú 37,47 m2 területnagyságú 
kizárólagos tulajdonában lév� ingatlanát 4.500.000 Ft áron. 
4) A képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy a Visegrád, Rákóczi u. 2/a fsz/2 szám alatt 
található ingatlan bérbeadására Vadászi Lászlóval 2013. október 29-én kötött bérleti 
szerz�dést a szerz�dés 27. pontja alapján 2015. május 31-vel 30 napos felmondási id�vel 
felmondja.   
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Csékei Róberttel (2025 Visegrád, F� u. 96.) a Visegrád, Rákóczi u. 
2/a fsz/2 szám alatt található ingatlan eladása tekintetében kötend� adásvételi szerz�dés 
aláírására. 
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6) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a Vadászi Lászlóval fennálló 
bérleti szerz�dés felmondása kapcsán a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 3. pont esetében 2015. június 30. 

4. pont esetében 2015. május 31. 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az A) alternatíva elfogadásra került a B) 
alternatívát nem tette fel szavazásra. 
 

7. npr: Visegrád Török u. 7. szám alatti lakás megvételére érkezett vételi ajánlat 
megvitatása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Ez a Török utca 7. szám alatti lakás egy társasházban lév� önkormányzati 
lakás, melyben a bérl� elhalálozott és a társasház egy másik lakásának tulajdonosa vételi 
szándékot jelentett be.  Itt is két alternatíva van, az egyik, hogy az önkormányzat ezt a lakást 
meghirdeti és erre nyilvános pályázatot ír ki. A másik alternatíva, hogy nem adja el a lakást, 
hanem annak bérbeadására ír ki pályázatot. Maga a vételi ajánlat annyival kevesebb az 
ingatlanforgalmi szakért� által megállapítottnál, hogy jelen formájában ezt nem lehet 
elfogadni.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de mivel a törvény szerint nem lehet ennyiért 
eladni, amennyit a vev� ajánlott, ezért az eladást a bizottság is elvetette. Azt javasolják, hogy 
írjanak ki egy pályázatot az eladásra.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A társasházban hány önkormányzati tulajdonú lakás van? 
 
Dr Szabó Attila: Ez az egy. 
 
Félegyházi András: Az el�terjesztésben szerepl� A) alternatíva tartalmazza az eladásra 
vonatkozó pályázati kiírást, a B) alternatív pedig a bérbeadásra vonatkozó pályázati kiírást. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem érkezett 
el�ször az A) alternatívát tette fel szavazásra, kérdezte a képvisel�ket, aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)   a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
114/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) 
pontja alapján Visegrád, Török u. 7. szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” 
m�velési ágú 17,8 m2 alapterület� önkormányzati tulajdonú ingatlanát és az ingatlanhoz 
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tartozó 533 hrsz ingatlanban lév� eszmei közös tulajdonú hányadot a vagyonrendeletnek 
megfelel� eljárás szerint értékesítésre jelöli ki. A nyilvános pályázat kiírására, valamint a 
pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a képvisel�-
testület a Polgármesteri Hivatal vezet�jét Dr. Szabó Attila jegyz�t kéri fel. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy a nyilvános pályázati eljárás 
lebonyolítását követ�en készítsen újabb el�terjesztést, mely alapján az ingatlanra érkezett 
konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
3) A Képvisel�-testület egyúttal úgy dönt, hogy Vigh Sándor Antalné (Visegrád, Török u. 7.) a 
Visegrád, Török u. 7. szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” m�velési ágú 17,8 m2 
alapterület� önkormányzati tulajdonú ingatlan és az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban 
lév� eszmei közös tulajdonú hányad megvételére érkezett vételi ajánlatát jelen tartalommal 
nem fogadja el.    
4) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a képvisel�-testületi 
döntésr�l írásban értesítse Vigh Sándor Antalnét. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz�, Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az A) alternatíva elfogadásra került a B) 
alternatívát nem tette fel szavazásra. 
 

8. npr: Diós, Csuka-és Bánya patakmedrekben keletkezett károk helyreállítása 
tárgyú vis maior pályázat kapcsán megítélt támogatásból a kivitelezési munkák 
után fennmaradó támogatási összeg lehívásáról való lemondás 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az eredetileg megállapított helyreállítási költségeknél kevesebb összeg 
került felhasználásra, figyelemmel arra, hogy a tervez�i költségbecslés és a Magyar 
Államkincstár megállapítása szerint olyan tétel is szerepel, amire a támogatói döntés 
értelmében nem nyújthatott be számlát az önkormányzat, ezért 2.976.000 Ft támogatási 
összeg maradt és mivel ezt az összeget az önkormányzat nem használhatja fel, ezért a Magyar 
Államkincstár arra kérte az önkormányzatot, hogy err�l az összegr�l testületi döntésben 
mondjon le.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, sajnos nincs mit tenni, ez egy technikai lépés, le 
kell róla mondani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)   a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
115/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Diós, Csuka-és Bánya 
patakmedrekben keletkezett károk helyreállítása tárgyú vis maior pályázat (azonosító száma: 
ebr123290) kapcsán a helyreállításra megítélt 50.840.000 Ft összeg� támogatásból a 
kivitelezési munkák után fennmaradó 2.976.874 Ft támogatási összeg lehívásáról lemond, azt 
a továbbiakban nem kívánja érvényesíteni.  
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a képvisel�-testületi 
döntésr�l írásban értesítse a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáját. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
 
9. npr: Visegrádi Városfejleszt� Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása 
a 2014. évr�l 

El�terjeszt�: Bozzay Péter a Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�je 
 

Félegyházi András: Felkérte Bozzay Pétert, a Visegrádi városfejleszt� Kft ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Bozzay Péter: Mivel az el�z� évi beszámoló benyújtásának most van a törvényi határideje, a 
könyvel� el is készítette azt, ami alapvet�en pénzügyi tartalmú. A mérleg f�összege 
1.410.000,- Ft és a több, mint 4 millió forint mínusz után sikerült 328.000,- forintra felhozni a 
mérleg szerint eredményt. Az eredmény kimutatás három oszlopból áll, van egy ún. módosítás 
oszlop, ahol egy 7.900.000,- Ft-os, illetve egy 7.500.000,- Ft-os tétel szerepel. Ez valójában 
egy tétel, amit a 7.500.000,- Ft és a 400.000,- Ft adó tesz ki. Ez egy 2013-as módosító tétel, 
aminek az az oka, hogy a korábbi tagi kölcsön, ami támogatásként lett átmin�sítve, nagy 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a cég eredményessége igen nagyot ugrott. Tehát ez 
szerepel ebben a középs� oszlopban. A felügyel� bizottság két tagjának a véleménye támogató 
volt.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy mint felügyel� bizottsági tag azért nem tudott még 
nyilatkozni ez ügyben, mert egy technikai ok miatt nem kapta meg az anyagot id�ben, de ma 
megérkezett, így átolvasta és támogatja.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
116/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrádi Városfejleszt� 
Kft. 2014. évi egyszer�sített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
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Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
10. npr: Visegrádi Városfejleszt� Kft. 2015. évi támogatása  

El�terjeszt�: Félegyházi András  polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter a Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�je 
 
Félegyházi András: Felkérte Bozzay Pétert, a Visegrádi városfejleszt� Kft ügyvezet�jét, 
hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Bozzay Péter: Elmondta, hogy a kiküldött anyaghoz képest kiegészíteni valója nincs, 
amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol. 
 
Bálint Zsolt: Amikor a költségvetés került összeállításra, akkor kaptak egy számot és azzal 
számoltak erre az évre. Viszont most ehhez képest a mostani kérés 1,5 millióval több. Mi az 
oka ennek? 
 
Bozzay Péter: Ez valóban több 1.300.000,- Ft-al, mint az év eleji összeg. A teljes összeg egy 
részét célszer� lenne támogatásként, másik részét viszont projektmenedzseri megbízás 
keretében átadni a Kft részére. Ennek az az oka, hogy mivel a cég gyakorlatilag 
projektmenedzsment tevékenységet folytat, ezért indokolatlan, hogy pusztán támogatásból 
m�ködjön. Az a helyzet állt el�, mivel a Kft-nek lényegében a személyi juttatásokon kívül 
minden egyéb kiadás, amit áfa terhel, az a Kft-nek bruttó, tehát a teljes költségét ki kell 
fizetnie az alvállalkozói számláknak még ebben az évben. Ahhoz, hogy a Kft ehhez az 
összeghez hozzájusson, ahhoz a bruttót kell kiszámláznia a szerz�d� partner felé, jelen 
esetben az önkormányzat felé, tehát valószín�leg ez az a különbség, ami a Pénzügyi Bizottság 
elnökének felt�nt. A tervben úgy szerepel, hogy volt az els� negyedéves részlet, azon felül 
még 2.791.144,- Ft-ot szeretne támogatásként megkapni és a fennmaradó kétszer 2. 123.400,- 
Ft-ot pedig áfásan számlázza ki a Kft az önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy a két részlet 
egyenként 2. 696.718,- Ft-ra jön ki. Ez valóban megemeli az eredetileg tervezett összeget, de 
ez az Áfa visszatérítés formájában visszajön, mint ahogyan a tavalyi visszaigényelt Áfa 
850.000,- Ft is éppen a héten érkezett meg a Kft számlájára. 
 
Félegyházi András: Ezt most nem biztos, hogy mindenki megértette els� hallásra, de 
valójában arról van szó, ahhoz, hogy a cég a költségeit az egész év során ki tudja fizetni, a 
kifizetend� összeg bruttó összegére van szükség. Ha ezt a bruttó összeget teljes egészében 
támogatási szerz�dés keretében kapja meg, akkor nem lesz lehet�sége Áfa visszaigénylésre. 
Amennyiben vállalkozási szerz�dés keretében, akkor lesz.  
 
Bálint Zsolt: Év elején abban a költségvetésben, amit a pénzügyi bizottság megkapott a Kft-
t�l, abban nem volt se nettó, se bruttó, ami ott le volt írva arra azt mondta az ügyvezet�, hogy 
annyiba fog kerülni.  Ez az összeg 9,8 millió forint volt. Ha most még ehhez képest ad az 
önkormányzat 1,5 millió forinttal többet ad, akkor ne mondják azt, hogy ez a cég pénzt 
termelt, mert legfeljebb ezt a 1,5 milliót fogja tudni Áfában visszaadni. Akkor miért kell most 
egyáltalán odaadni ezt a 1,5 milliót, ha jöv�re ugyanennyit kap vissza? 
 
Bozzay Péter: A likviditás miatt. A könyvel� tanácsa volt az, hogy próbáljanak meg 
arányosítani, tehát legyen vállalkozási szerz�dés is a támogatás mellett.   
 
Félegyházi András: A Pénzügyi Bizottságnak mi volt a véleménye? 
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Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság nem tudott állást foglalni, mert nem ismerte a részleteket. 
A bizottság egyébként a 9,8 milliót szavazta meg, amennyi a költségvetésbe be volt tervezve.  
 
Félegyházi András: A témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
elmondta, hogy az el�terjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Az els� a 2.791.144,- Ft 
összeg� támogatásról szól, kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
117/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1. A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejleszt� Kft-t (Visegrád, F� u. 
81., képviseli: Bozzay Péter ügyvezet�) a 2015. költségvetési évet terhel� m�ködési kiadásaira 
(bérek, járulékok) 2.791.144,- Ft összeg� támogatásban részesíti. 
2. A Képvisel�-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú 
melléklet 14. sora terhére biztosítja. 
3. A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a 1. pontban a Kft 
javára megítélt támogatás átutalásáról intézkedjen. 
4. A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-vel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz�, Félegyházi András polgármester 
Határid�:  2015. május 31. 

 
Félegyházi András: A második határozati javaslat pedig a VVF Kft megbízása a 
városközpont beruházás kapcsán elvégzend� projektmenedzseri feladatok teljesítésér�l szól,  
kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
118/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-t (Visegrád, F� u. 81., képviseli: Bozzay Péter ügyvezet�) 2015. június 1-t�l 
2015. december 31-ig megbízza „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� 
projekt (KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009) keretében elvégzend� projektmenedzseri feladatok 
teljesítésére 4.246.800,- Ft+Áfa összesen 5.393.436,- Ft díj ellenében.  
2. A Képvisel�-testület az 1. pontban meghatározott összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú önkormányzati rendelet 16. számú melléklet 7. 
sora terhére biztosítja. 
3. A képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy az 1. pontban meghatározott 
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összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú rendeletének 
soron következ� módosításánál a 16. számú melléklet 14. sorról az önkormányzat dologi 
kiadások sorára vezesse át. 
4. A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejleszt� Kft-vel kötend� vállalkozási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz�, Félegyházi András polgármester 
Határid�:  2015. május 31. 

 
11. npr: Konyhai kapacitásb�vítésére vonatkozó pályázaton való részvétel  

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A nemzetgazdasági miniszter meghirdetett egy pályázatot a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, melyen az önkormányzat részt 
vehet a konyha kapcsán. Lehet�ség van az épít�ipari beruházások mellett eszközfejlesztésekre 
a beruházási költség 50%-ig. Egy konyhatechnológiával foglalkozó szakember segítségével 
az önkormányzat elkészítette a konyha eszközszükségletét és a pályázat a f�z�konyha 
épít�ipari jelleg� munkálatait is tartalmazza. A tervez�k által el�zetesen becsült költségigény 
36.703.000,- Ft, a saját forrás 25 %, így az igényelt támogatás 27.577.000,- Ft, a saját forrás 
pedig 9.175.750,- Ft. Ezt az összeget az önkormányzat az általános tartalék terhére tudja 
vállalni, sikeres pályázat esetén. A hivatal dolgozói fogják összeállítani a pályázati 
dokumentációt, melynek beadási határideje május 29.  
 
Félegyházi András: A konyha, illetve az óvoda ma m�köd�képes ugyan, de nem tudja azokat 
a technológiai elvárásokat teljesíteni, ami elvárható lenne a mai korban a közétkeztetés 
területén. A pályázat eredményeként egy hatékonyabb m�ködést lehet várni, másrészt pedig 
gazdaságosabban is fog tudni m�ködni a konyha.  
 
Schüszterl Károly: Ha jól értelmezte most 150.000,- Ft-ot kell befizetni, hogy indulhasson az 
önkormányzat a pályázaton, és amennyiben nyernek, akkor 9.175.750,- Ft az önrész.  
 
Félegyházi András: Ahhoz hogy pályázni tudjon az önkormányzat a terveket el kellett 
készíttetni, ez került 150.000,- Ft-ba, erre egyébként volt a költségvetésben fedezet. Ezt a 
polgármester saját hatáskörben megrendelhette, el�zetesen a Városfejlesztési Bizottság 
véleményét kérte ki a pályázat benyújtásáról, illetve a tervek elkészíttetésér�l. Ezt a bizottság 
támogatta, ennek megfelel�en készült el a mostani el�terjesztés is.  
 
Schüszterl Károly: A tervezett óvoda beruházást ez nem fogja befolyásolni? 
 
Félegyházi András: Nem, mert ez a pályázat csak bels� átalakítást jelent, területnagyság nem 
változik.  
 
Bálint Zsolt: Ez idén fog megvalósulni? 
 
Dr Szabó Attila: Idén is meg lehet valósítani, ez vállalás kérdése, de 2016 év végéig kell 
elszámolni vele.  
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Bálint Zsolt: Azt is figyelembe kell venni, ha a városháza így halad, akkor lehet, hogy még 
azt is saját er�b�l kell befejezni és a tartalékalapból már sok elfogyott, lassan össze kellene 
számolni, hogy mennyi van még a tartalék keretben. Ha lehet, akkor ez inkább a 2016-os 
költségvetést terhelje.  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ezt a tájékoztatást a következ� 
ülésre tegye meg. Elmondta, hogy biztos benne, hogy ez az összeg belefér a tartalékba, 
különben nem szerepelne testület el�tt az el�terjesztés.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
119/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter által a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér�l szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására  
kiírt pályázaton a már m�köd� konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, 
akadálymentesítésére alcélra, a Városi Konyha (Visegrád F� u. 18.) f�z�konyhájának  
felújítására, eszközfejlesztésére támogatási kérelmet nyújt be. 
2) A pályázat forrásösszetétele: 
                                                 

Saját forrás   9.175.750.-Ft 

Igényelt támogatás   27.527.250.-Ft   

Teljes projekt költség összesen 36.703.000.-Ft 
 
3) A Képvisel�-testület a pályázat megvalósításához szükséges 9.175.750.-Ft, azaz 
kilencmillió-százhetvenötezer-hétszázötven forint összeg� saját forrást a 2015. évi 
költségvetésr�l szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 17. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja.  
4) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2015. május 29. 

 
12. npr: Schubauer Tibor és neje Bodnár Ilona tulajdonosi hozzájárulási kérelme a 

Visegrád, Csuka-völgy 10. szám alatti ingatlan megközelítését szolgáló híd 
átépítéséhez 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy vizsgálja meg annak lehet�ségét, 
hogy a jöv�ben az ilyen jelleg� tulajdonosi hozzájárulás kérelmeket a Városüzemeltetési 
Bizottság tárgyalja meg és hozzon döntést saját hatáskörben, hiszen az eddigi gyakorlat is az 
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volt, hogy a testület gyakorlatilag a Városüzemeltetési Bizottság javaslatát fogadta el. 
Véleménye szerint a bizottság kell� felkészültséggel rendelkezik, tehát nem látja akadályát 
annak, hogy ezekben az ügyekben bizottság hozza meg a döntést.  
 
Dr Szabó Attila: Az írásos el�terjesztéshez képest kiegészítést nem kívánt tenni. 
 
Bálint Zsolt: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
120/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Schubauer Tibor és neje 
Bodnár Ilona (2013 Tahitótfalu, Visegrádi út 5/c.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lév� 280 hrsz-ú ingatlant érint� bejáró híd átépítéséhez a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
A kivitelezés közben betartandó kikötéseket Dr. Szabó Attila jegyz� által kiadandó 
közútkezel�i hozzájárulás tartalmazza.  
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy Schubauer Tibort és nejét 
Bodnár Ilonát a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila  jegyz� 

 
13. npr: Kiss Aladár tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Visegrád, Széchenyi u. 5/A  

szám alatti ingatlan garázs bejáró építéséhez 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az írásos el�terjesztéshez képest kiegészítést nem kívánt tenni. 
 
Bálint Zsolt: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta, azzal a 
megjegyzéssel, hogy jó lenne, ha kérvény el�bb érkezne be, mint a megvalósulás, ez 
vonatkozik az el�z� napirendre is. A bizottság álláspontja az volt, ha a következ�kben valaki 
úgy adja be a kérelmet, hogy már elkezdte vagy kivitelezte, akkor nem fognak tulajdonosi 
hozzájárulást adni és visszabontásra is fogják kötelezni, majd utána ismét beadhatja.  
 
Mikesy Tamás: Ebben az esetben a kérelmez� a kérvényt hamarabb beadta, csak a 
kivitelezéssel nem várta meg a jóváhagyást.  
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Félegyházi András: Ezzel egyetért és ez vonatkozik a településképi és egyéb eljárásokra is. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
121/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Kis Aladár (2025 
Visegrád, F� u. 52.) kérelmére a tulajdonában lév� Visegrád, Széchenyi u. 5/A szám alatti a 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 365 hrsz-ú (Széchényi utcát) 
ingatlant érint� új kapubejáró létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
A kivitelezés közben betartandó kikötéseket Dr. Szabó Attila jegyz� által kiadandó 
közútkezel�i hozzájárulás tartalmazza.  
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy Kiss Aladárt a képvisel�-testületi 
döntésr�l írásban értesítse. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila  jegyz� 

 
14. npr: Ifj. Schüszterl Károly tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme az ingatlana 

el�tti járdaszakasz egy részének és csatlakozó 320 hrsz-ú közterület csomópont 
kiépítésére  

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az írásos el�terjesztéshez képest kiegészítést nem kívánt tenni. 
 
Schüszterl Károly: Az anyagot az önkormányzat adja és a környékben lakók adják a 
munkaer�t? 
 
Félegyházi András: Err�l nincs pontos információja. 
 
Schüszterl Károly: Tudomása szerint az anyag rendelkezésre áll az önkormányzatnak 
megmaradt térburkoló kövekb�l és a kivitelezést a lakók csinálják meg.  
 
Bálint Zsolt: Annyit hozzá kell tenni, hogy itt nem magán céllal épül valami, hanem a 
közterületet, a járdát szeretnék megcsinálni a Széchenyi utca ezen szakaszán. Tehát ez a 
kérelem ilyen szempontból más, mint az el�z� kett�, mert ott abszolút magán jelleg� 
beruházás készült.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
122/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Ifj. Schüszterl Károly 
(2025 Visegrád, Széchenyi u.25.) kérelmét a Visegrád, Széchenyi utca és a 320 hrsz-ú 
közterület által határolt csomópont kiépítésére támogatja, ahhoz a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja a következ� feltételekkel: 
- járda ifj. Schüszterl Károly saját kivitelezésében készül el, Rüll Tamás f�építész szakmai 
javaslatának figyelembe vételével. 
- a kiépítéshez szükséges anyagokat az önkormányzat biztosítja. 
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� járda létesítése kapcsán felmerül� költségeket 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú önkormányzati 
rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
4) A Képvisel�-testület felkéri Rüll Tamás f�építészt, hogy az 1. pontban szerepl� járdaépítési 
munkát felügyelje. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Rüll Tamás f�építész 

 
15. npr: Visnyovszky András közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés 

iránti kérelmének megvitatása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Ezt megel�z� ülésen tárgyalta Visnyovszky András kérelmét a testület, 
melyben 120 m² területrészt szeretett volna ingyenesen használni 2015-ben, ezért 
ellenszolgáltatásként felújította volna a Szentgyörgypusztai buszmegállókat és karbantartotta 
volna a területet. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján egy kedvezményes bérleti díjat 
határozott meg a testület, melyben kötelezte volna saját magát, hogy ebb�l a pénzb�l a 
buszmegállókat újítsa föl. Visnyovszky András ezt így ebben a formában nem fogadta el, 
ezért megismételte a tavalyi kérelmét, mely szerint 80 m² területet kér ingyenesen, cserébe 
karbantartja a buszmegállókat és a területet. Mivel a kérelem eltér a rendelett�l, ezért a 
hatáskör e tekintetben a testületé.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy a 80 m²-t ingyenesen átadja, úgy, mint 
tavaly, ennek fejében a terület karbantartását és a két buszmegálló tisztántartását Visnyovszky 
András végzi. Viszont, mivel 2 hónapig el�zetes kérelem nélkül jogtalanul használta a 
területet, ezért a rendeletben meghatározott áron azt ki kell fizetnie és a rajta lev� játszóteret 
2015. május 31-ig le kell bontania. A VKG tagjai pedig menjenek ki és mérjék ki a 80 m²-es 
területet, amit szeretne használni.  
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Félegyházi András: A határozati javaslat a közterület használat ingyenességér�l szól, err�l 
kell most döntést hoznia a testületnek. A bizottság egyéb javaslata nem határozati javaslat 
tematikájú, tehát tulajdonképpen a rendelet szerint kiszabandó területhasználati díj 
mérséklését javasolja a polgármesternek. 
 
Hintenberger András: A legutóbbi alkalommal szóba került az, hogy különbséget kellene 
tenni a belterületi és külterületi közterületek között, hogy ne ugyanazon az áron legyenek 
meghatározva. Az ilyen külterületeknél a díj 1/12-ed részét javasolták havi díjnak. Jó lenne 
ezt a rendelet módosítást az év második felében véghez vinni, hogy jöv�re már ne kerüljenek 
el� ilyen jelleg� kérelmek. 
 
Félegyházi András: A rendelet díjainak felülvizsgálata amúgy is esedékes, tehát nem látja 
akadályát annak módosítására. Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok elnökeit, hogy ezt 
készítsék el�. 
A határozati javaslat szövegében, a 2. pontban véletlenül benne maradt az a szövegrész, hogy 
„illetve lefestése”. Mivel ez a kérelemben sem szerepel, ezért javasolja a határozatból törölni. 
Kérdezte a képvisel�ket, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
123/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András azon módosító javaslatát, hogy Visnyovszky András vállalkozó részére 
közterület használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmével kapcsolatos 
határozati javaslatból az „illetve lefestése” szövegrész törlésre kerül. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� A) 
határozati javaslatot az imént elfogadott módosítással együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
124/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy 103/2015. (04.15.) 
határozatát visszavonja. 
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2) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy Visnyovszky András vállalkozó részére közterület 
használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2015. május 1-t�l 
2015. december 31-ig az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád 064 hrsz-ú 
80m2-es közterületet ingyenesen biztosítja Visnyovszky András részére vendéglátó terasz 
céljára. A közterület használat ingyenességének feltétele a vállalkozó által a terület, valamint 
a vendéglátó egység el�tti buszmegállók folyamatos, karbantartása (f�nyírás, tisztántartás,  
hó-és jégmentesítés). 
3) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Visnyovszky András 
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2015. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei orvosi m�szerek vásárlásához 

anyagi hozzájárulási kérelem megvitatása 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei támogatási kérelmet 
fogalmazott meg a környez� településeknek, melyben orvosi m�szer beszerzéshez kér 
hozzájárulást lakosságszám arányosan. Ez a hozzájárulás Visegrád esetében 119.790,- Ft 
lenne. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, annyit kér csak, hogy kapjanak visszajelzést a 
megvalósulásról és, hogy melyik település támogatta még.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� A) határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
125/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Visegrád város 
lakosságszáma arányában támogatást nyújt Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
részére az új medikai programhoz szükséges ún. „totem oszlop” valamint egy athroszkóp  
eszközhöz szükséges ún. shaver készülék beszerzéséhez.  
2.) A Képvisel�-testület Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére nyújtandó 
támogatást 119.790,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartalék 
sora  terhére biztosítja.  
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményeivel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
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Felel�s: Félegyházi András polgármester 

Határid�: azonnal 
 

17. npr: Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Nyugdíjas Klub támogatást kért a m�ködési kiadásainak 
finanszírozásához, az írásos el�terjesztés ezt tartalmazza. 
 
Bálint Zsolt: A költségvetésbe beállításra került az év elején 300.000,- Ft támogatás a 
Nyugdíjas Klub részére, ahhoz, hogy ez kifizetésre kerülhessen a testület jóváhagyása 
szükséges. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
126/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összeg� támogatást nyújt a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak (Visegrád, Széchényi u. 11.) az 
eszközállományának, felszereléseinek, berendezéseinek korszer�sítéséhez, m�ködési 
feltételeinek a javításához, illetve a Klub által szervezett nyugdíjas tornához. 
2) A Képvisel�-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú melléklet 10. sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal 
kötend� - a határozat mellékletét képez� tartalmú - támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Visegrádi Települési Polgár�r Egyesület támogatás iránti kérelme 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Hasonló összeg� támogatási igénnyel fordult a képvisel�-testülethez a 
Polgár�r Egyesület is, a határozati javaslat támogató jelleg�, a Pénzügyi Bizottság is 
támogatta a kérelmüket.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
127/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összeg� támogatást nyújt a Visegrádi Települési Polgár�r Egyesület (Visegrád, F� u. 57.) 
részére a m�ködési feltételeinek a javításához. 
2) A Képvisel�-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú melléklet 11. sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Települési Polgár�r 
Egyesülettel kötend� - a határozat mellékletét képez� tartalmú - támogatási szerz�dés 
aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Bálint Zsolt képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 

 El�terjeszt�: Bálint Zsolt képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy tizenkét havi tiszteletdíját szeretné felajánlani, melyb�l három 
havi az önkormányzat dologi kiadásaira megy, jegyz� úr tájékoztatása szerint err�l nem 
szükséges testületi jóváhagyás. Egy havi tiszteletdíjat a Nyugdíjas Klubnak, 1 havit az 
Ifjúsági Sziget Egyesületnek, 7 havit pedig a Visegrádi Sportegyesület kerékpáros 
szakosztályának felszerelés vásárlásra ajánlja fel.  
 
Félegyházi András: A 7 havi tiszteletdíjról majd csak a kés�bbiekben lehet dönteni, tehát 
most csak két haviról kell határoznia testületnek. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képvisel�ket, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
128/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képvisel� 2015. év április és május hónapra járó 2 havi tiszteletdíjának az 
alábbiak szerint történ� felajánlását: 
1 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget, azaz 53.995,- Ft-ot a Nyugdíjasklubnak, 
1 havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget, azaz 53.995,- Ft-ot az Ifjúsági Sziget Egyesületnek. 
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2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szerepl� 
Nyugdíjasklubbal és az Ifjúsági Sziget Egyesülettel kötend� támogatási szerz�dések 
aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola 6. osztály 

osztályf�nökének, Bosnyák Endrénének támogatás iránti kérelme 
 El�terjeszt�: Mikesy Tamás képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Mikesy Tamás: Azért került testület elé ez az ügy, mert a pályázatuk nem felelt meg a 
pályázati kiírásnak, így némileg módosították, hogy az erdei iskolát megvalósíthassák. 
 
Bálint Zsolt: Az egész összeget kérik, vagy csak egy részét? 
 
Mikesy Tamás: Nem, öt rászoruló gyerek költségének az 50%-át kérik, 59.940,- Ft-ot. Ez 
mivel a pedagógiai programban szerepel, a fenntartónak, vagyis a KLIK-nek kellene 
finanszíroznia, de �k nem adnak erre pénzt, viszont álláspontja szerint ez nem szabad, hogy 
egy erdei iskolai program megvalósulásának akadálya legyen. 
 
Bálint Zsolt: Jó volna, ha ez nem az általános tartalékból, hanem az egyéb támogatások 
sorából menne. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
129/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Bosnyák Endréné, az 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola 6. osztályának osztályf�nökének 
kérésére 59.940.-Ft összeg� támogatást nyújt Áprily Iskoláért Alapítványnak (2025 Visegrád, 
Rév u. 2.). Az alapítvány a támogatási összeget kizárólag az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészeti Iskola 6. osztályának öt szociálisan rászoruló tanulójának támogatására 
használhatja fel, a 2015. június 2. és 5. között megszervezend� erdei iskola tábor önrészének 
részbeni fedezésére. 
2) A Képvisel�-testület a támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l 
szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú melléklet 14. (egyéb támogatások) sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert az Áprily Iskoláért Alapítvánnyal 
kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 

21. npr: Az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút visegrádi szakaszára készült tervek 
felülvizsgálatára és a megfelel� nyomvonalra vonatkozó javaslatra érkezett 
árajánlat megvitatása   

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Arról van szó, hogy az EuroVelo6 kerékpárút megvalósítására van 
kormányzati szándék. Ezzel kapcsolatban Hadházy Sándor képvisel� úr felhívta a figyelmet 
arra, hogy minden önkormányzat vizsgálja felül a nyomvonal lehetséges útját a település 
területén. Ezzel kapcsolatban elkezdtek egy munkát, de ehhez nincs meg a megfelel� 
szakértelem a hivatalon belül, másrészt a legkritikusabb szakaszon a jelenlegi 
megvalósíthatósági tanulmány nem is számol semmilyen kerékpárút építéssel. Ezért felkértek 
egy úttervezéssel foglalkozó, Visegrádon már több munkát végz� mérnököt az eddigi tervek 
felülvizsgálatára és egy olyan dokumentum elkészítésére, amely szakszer�en alátámasztja és 
bemutatja az önkormányzat álláspontját a megvalósulás vonatkozásában. Kleszky Gyula 
800.000,- Ft + 0% Áfa tervezési díjért vállalja. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt, s�t részt vett a tervezési 
folyamat el�készítésében is. Több alkalommal helyszíni bejárás is történt. Ennek a 
kerékpárútnak van a legnagyobb valószín�sége, hogy meg tud valósulni az elkövetkezend� 
uniós költségvetési ciklusban. Mindenképpen szükséges lenne a legkritikusabb szakaszra, ami 
a kaputól a régi szennyvíztisztító telepig tart elkészüljön egy terv, melyet Visegrád fel tud 
mutatni alternatívaként. A tervez� személye pedig garancia arra, hogy a települések közötti 
kerékpárutak találkozni is fognak.  
 
Schüszterl Károly: Mi történik akkor, ha ezt a tervet nem fogadják el, akkor a 800.000,- Ft-
ot elbukja az önkormányzat? 
 
Félegyházi András: Igen, akkor ezt úgymond feleslegesen adja ki az önkormányzat, de 
hangsúlyozta, hogy itt most nem terv készül, hanem egy háttéranyag, amely bemutatja azt, 
hogy van lehet�ség a kritikus szakaszon is a kerékpárút megépítésére.  
 
Bálint Zsolt: Ez a tervezési költségekb�l megy? 
 
Félegyházi András: Nem, a tartalékalap terhére, mert abban már nincs annyi.  
 
Schüszterl Károly: Nem látja ennek a hozadékát. 
 
Félegyházi András: Az önkormányzat arra kapott felkérést, hogy mondja meg, hogy milyen 
alternatívát tart elfogadhatónak és ehhez szükséges ezen háttér-dokumentáció elkészítése. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

130/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Kleszky Gyula okleveles épít�mérnököt (2022 Tahi, Ereszvény utca 91.) bruttó 
800.000 Forint tervez�i díjért megbízza az EuroVelo6. kerékpárút visegrádi szakaszára 
vonatkozó meglév� tervek felülvizsgálatával és az optimális nyomvonal és m�szaki megoldás 
megkeresésének feladatával.  
2) A képvisel�-testület a tervezési díjat az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 
1/2015 (II.05.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kleszky Gyulával 
kötend� tervezési szerz�dés aláírására. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
22. npr: Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatás iránti kérelme 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az alapítvány szociálisan rászoruló gyermekeknek szervez kirándulást és a 
Zamárdi táborhelyen a vizesblokk felújítására kér támogatást az önkormányzatoktól.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság a vizesblokkok felújítására 30.000,- Ft támogatást 
javasol.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
131/2015. (05.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 30.000 Ft 
összeg� támogatást nyújt a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítványnak (1052 Budapest, 
Városház tér 7.) a Zamárdi táborhelyük vizesblokkjának felújításához és kib�vítéséhez. 
2) A Képvisel�-testület a 30.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú melléklet 14. (egyéb 
támogatások) sora terhére biztosítja. 
3.) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Alapítvánnyal kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
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Határid�: 2015. május 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
 
23. npr: Egyebek 
 
Polgármesteri tájékoztató az elmúlt id�szak eseményeir�l 
 
Háziorvosi feladatellátás 

- május 4-t�l az önkormányzat m�ködteti a visegrádi háziorvosi szolgálatot, Rozsályi 
Károly látja el a háziorvosi teend�ket, sajnos csökkentett rendelési id�ben 

- a háziorvosi pályázat múlt héten lejárt, egy pályázat érkezett, err�l kés�bbiek 
folyamán fognak egyeztetni. 

 
Adománygy�jtés 

- Adománygy�jtést szervezett az önkormányzat a kárpátaljai K�rösmez� óvodájának, a 
gy�jtés lezárult 199.035,- Ft gy�lt össze. 

 
Szelektív hulladékgy�jtés 

- A hulladékgy�jt� szigetek körül sok esetben tapasztaltak felhalmozott kommunális 
hulladékot, kéri a lakosokat, hogy ezt ne tegyék. Abban az esetben, ha ilyet 
tapasztalnak, megteszik a lépéseket a megfelel� eljárás lefolytatására. 

 
Garázdaság 

- Az utóbbi id�ben kisebb nagyobb garázdaságra utaló cselekményeket tapasztaltak a 
település néhány pontján, volt mikor bejelentés is érkezett. Ezek miatt az 
önkormányzat feljelentést tett, illetve megkérte a rend�rséget, hogy fokozott 
jár�rözéssel próbálja elejét venni az ilyen eseteknek. Kéri, ha valaki ilyet tapasztal, 
akkor hívja a 112-�t. 

 
Obergrünzburgi látogatás 

- Obergrünzburg testvérvárosban tett látogatást Mikesy Tamás képvisel� úrral és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�ivel, valamint a nemzetiségi zenekarral 
és a formálódó t�zoltó egyesület két tagjával. Úgy gondolja, hogy egy nagyon hasznos 
és tartalmas látogatást sikerült megszervezni. 

 
Városháza és árvízvédelmi beruházás 

- Jelenleg mindkét projekt a Közbeszerzési F�osztályon van. A városházával 
kapcsolatban van bírálóbizottsági összegzés, a közbeszerzési eljárás nyertese 
kihirdethet�, de ehhez a KFF jóváhagyása szükséges, ami még a mai napig nem 
érkezett meg.  

- Az árvízvédelmi beruházás kapcsán a módosított tervek elkészültek, engedélyeztetésre 
benyújtották �ket, még egy szakhatósági hozzájárulás hiányzik. A munka az aluljáró 
eltömedékeléssel a napokban elkezd�dhet.  

 
Schüszterl Károly: Meddig lesz még háziorvosi helyettesítés? 
 
Félegyházi András: El�reláthatólag még legalább 2-3 hónap.  
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Schüszterl Károly: Lakossági igény lenne arra, hogy legalább 1 napon legyen reggel 8 órától 
rendelés, illetve egy napon pedig délután is lehetne kés�bbi id�pontban.  
 
Félegyházi András: Ez a doktor úron múlik, nyilván � több helyen is rendel, tehát ez nem 
lesz egyszer�, de megpróbálják.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a helyettesít� orvos azt a két órát, amit elvállalt azt tartsa is be, tehát 
legyen itt.  
 
Félegyházi András: Továbbítani fogja a kérést.  
 
Bálint Zsolt: Tapasztalata szerint sok a közterületeken a kutya ürülék. Jó volna, ha erre a 
gazdák jobban odafigyelnének. A kis palotajátékokon is hasonló volt a helyzet, csak ott a 
lovak esetében.  
Tudja-e valaki, hogy a Thermál Hotel el�tti egyik buszmegállót ki festette le? 
 
Félegyházi András: Ez most a napokban történt, keresik a lehet�ségét annak, hogy 
megoldást találjanak rá.  
 
Dr Szabó Attila: Kérvényt nyújtottak be a felszólítás után, de a festést engedély nélkül 
végezték. 
 
Félegyházi András: Lesz még folytatása a dolognak, folyamatban van a településképi eljárás. 
 
Bálint Zsolt: Felkéri Hadházy Sándort, hogy legalább levélben jelezze, hogy mikor óhajt 
leülni egy megbeszélésre a TV nyilvánossága el�tt. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
  polgármester                 jegyz� 
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1. „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt (KMOP-5.2.1/B-
09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejez� 
építési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 
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díj megfizetését�l való eltekintés iránti kérelme 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. május 26-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Miklós Melinda igazgatási csoportvezet�  
 
 
Meghívott: 
 
    Dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képvisel� jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Az ülés meghívójában egy napirendi pont szerepel, azonban ezt még egy napirendi ponttal 
javasolta kiegészíteni, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület közterület 
használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmével. Mivel a napirendhez 
kapcsolódóan egyéb módosító indítvány nem érkezett, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az 
általa javasolt napirendi módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet az imént elfogadott 
módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt (KMOP-
5.2.1/B-09-2F-2010-0009) megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal 
befejez� építési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 Meghívott: dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
 
Félegyházi András: Köszöntötte dr. László Viktor közbeszerzési tanácsadót. Azért volt 
szükség most a rendkívüli ülés összehívására e tárgyban, mert az ajánlati kötöttség lejár, ebb�l 
kifolyólag a testületnek döntést kell hoznia. A Közbeszerzési Felügyeleti F�osztályról nem 
érkezett meg a támogató tanúsítvány, viszont amennyiben nem dönt a testület, úgy elveszti ezt 
az eljárást. Újat indítani pedig gyakorlatilag lehetetlen lenne. Viszont a Közbeszerzési 
Felügyeleti F�osztály a múlt héten pénteken kibocsátott még egy hiánypótlási pontosítást, 
aminek nagy részét még pénteken, egy részét pedig a mai napon küldte be a hivatal.  
Remélhet�leg támogató tartalmú döntést fog hozni a KFF, de persze ez csak akkor biztos, ha 
már itt lesz a papír. Amennyiben támogató, akkor a befejezési munkák elszámolhatóak a 
pályázaton belül. Amennyiben nem támogató vagy nincs ilyen tanúsítvány, akkor nem 
számolhatóak el. Amennyiben most nem dönt a testület, akkor elúszik az egész eljárás, lehet 
kezdeni el�röl és nem fogják tudni elszámolni a költségeket, s�t vissza kell fizetni az eddig 
elszámolt 50%-nyi összeget is. Amennyiben be tudják fejezni, amennyiben szerz�dnek, de a 
KFF nem ad szabályossági tanúsítványt, akkor a befejezést saját er�b�l kell véghezvinni, 
viszont, ha támogatja, akkor elszámolhatóak lesznek a költségek és akkor csak az önrészre 
lesz szükség ráadásul az önrész pályázaton is indulhat az önkormányzat, ahogyan tavaly is.  
 
Dr László Viktor: Elmondta, hogy ezt az eljárást leegyeztették a KFF-el. Sajnálatos módon 
nagyon lassan haladt ez az eljárás, de a múlt héten pénteken végre ismét elkezdtek vele 
foglalkozni a KFF-nél, az általuk kért dokumentumokat becsatolták, a pontosításokat 
megtették. Az ügyintéz�vel leegyeztette, hogy a testületnek szükséges valamilyen eredményt 
hirdetni, de err�l egyébként dönt�bizottsági határozatok is szólnak, hogy a lehet úgy is 
eredményt hirdetni, hogy még nincs meg a tanúsítvány, tehát ebb�l nem lesz gond. Ezeket a 
dokumentumokat tervezett formában eljuttatták a KFF részére, tehát �k ezt látják. 
Valószín�leg a napokban kibocsátják a támogató tartalmú tanúsítványt.  
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Bálint Zsolt: Ha most az önkormányzat kihirdeti a nyertest, akkor lehet óvást benyújtani? 
 
Dr László Viktor: Igen, lehet, de véleménye szerint ez nem valószín�. Igaz, hogy sokan 
adtak be ajánlatot az elején, de az eljárás közben sokan már be sem adták a hiánypótlást, tehát 
ebb�l arra lehet következtetni, hogy nem érdekelte már �ket ez a dolog. Itt igazából a Jánosik 
Kft-n fog múlni, hogy kér-e majd iratbetekintést a Halastó Kft. ajánlatába, ami nem üzleti 
titok. Dönt�bizottsági eljárásra pedig végképp nem számít. 
 
Bálint Zsolt: Mennyi a különbség a két ajánlat között? 
 
Félegyházi András: Körülbelül 3 millió forint. Ezért van az, hogy az összegzés szerint a 
második helyezett a Jánosik Kft., mert akár egy KFF észrevételben, akár egy vitarendezésben 
kijön az, hogy a Halastó Kft mégsem érvényes, akkor automatikusan a Jánosik Kft válik 
szerz�d� partnerré.  
 
Bálint Zsolt: Akkor most kihirdetik a nyertest, de szerz�dést még nem lehet kötni? 
 
Félegyházi András: Igen, most még van 10 nap szerz�déskötési moratórium.  
 
Bálint Zsolt: 10 nap után az önkormányzat köthet szerz�dést attól függetlenül, hogy a KFF-
t�l meg van-e a támogatás vagy sem? 
 
Dr László Viktor: Az már addigra meg lesz, de egyébként igen.  
 
Bálint Zsolt: Mi történik akkor, ha azt mondja Halastó Kft, hogy � az ajánlatában szerepl� 
árért már nem tudja vállalni. 
 
Dr László Viktor: Az ajánlati kötöttség tulajdonképpen 120 nappal került 
meghosszabbításra, tehát azért kell a mai napon döntést hozni, mert ez még tart. 
 
Félegyházi András: Ajánlati kötöttség ma még van, tehát nem mondhatja ezt a vállalkozó. 
 
Mikesy Tamás: Abban az esetben, ha a vállalkozó most azt mondaná, hogy eláll a 
szerz�dést�l, mert más munkája van, akkor automatikusan a második helyezett lép be.  
 
Bálint Zsolt: De annak nem lesz semmilyen következménye, hogy � eláll? 
 
Dr László Viktor: De, elveszíti az 500.000,- Ft-os ajánlati biztosítékot, amit befizetett.  
 
Bálint Zsolt: Abban az esetben, ha elhúzódik az eljárás, akkor mikor lehet szerz�dést aláírni? 
 
Félegyházi András: Ha közbeszerzési dönt�bizottság elé kerül, az legalább 1 hónap. 
 
Dr László Viktor: Nem tartja valószín�nek, hogy erre kerülne sor, mivel jogi közbeszerzési 
kérdés nem merülhet fel, m�szaki kérdés lehet, de a hosszú eljárást tekintve, úgy gondolja, 
hogy már az ajánlattev�k nagy része nem érdekelt ez ügyben. Iratbetekintés még nyilván 
lehet, vagy esetleg vitarendezés, de dönt�bizottság nem.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, mely szerint az eljárást 
a testület eredményesnek és nyertesének a Halastó Kft-t nyilvánítja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
136/2015. (05.26.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat  Képvisel�-testülete a Közbeszerzési Szabályzat alapján 
megtárgyalta a „„KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0009 „Az ezeréves Visegrád Városközponti 
fejlesztése” cím� projekt megvalósítása keretében a Polgármesteri Hivatal befejez� építési 
munkái” nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos bíráló bizottsági javaslatot, és annak 
tartalmát elfogadja: 

 

�� A TT Building Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 56.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bek. 
e) pontja alapján érvénytelennek;�

2. Az Épkomplex Kft. (2100 Gödöll�, Rét u. 37.) ajánlatát a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján érvénytelennek; 

3. A Vortex Épít� Épít�ipari és Generálkivitelez�i Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-
12.); az Everling Városépít� Épít�ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, 
Aulich utca 3.); és a Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Csepeli út 15.) ajánlatait a Kbt. 74. § (1) bek. e), a Kbt. 74. § (2) bek. a) és c) pontjai 
alapján érvénytelennek; 

4. A Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Pet�fi S. u. 70.); és a Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. 
utca 45.) ajánlatait a Kbt. 74. § (1) bek. e), és a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja alapján 
érvénytelennek; 

5. a Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.); a K�m�vészet Kft. 

(1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.); Weiser Károly egyéni vállalkozó (1225 
Budapest, Tündérrózsa u. 3.); és a Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.) 
ajánlattev�k ajánlatait érvényesnek; 

6. a közbeszerzési eljárás nyertesének a Halastó Camping Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, 
Deák F. u. 27.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattev� nyújtotta be a 
legalacsonyabb összeg� ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot; 

7. a közbeszerzési eljárás második helyezettjének a Jánosik és Társai Kft.-t (1047 
Budapest, Attila u. 34.) nyilvánítja. 

8. Felkéri a tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személyt, hogy a döntésr�l az 
érintetteket értesítse. 

 
Felel�s: tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személy 
Határid�: azonnal 
 

9. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerz�déskötési moratórium lejártát követ�en a 
nyertes vállalkozással a szerz�dést kösse meg. 

 
Felel�s: Polgármester�
Határid�: a moratórium lejártát követ�en azonnal 
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2. npr: A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület közterület 
használati díj megfizetését�l való eltekintés iránti kérelme 

 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A TDM Egyesület 2015. május 30-án tartja II. Gasztrofesztivál 
rendezvényét. A mai napon érkezett levelükben kérik, hogy rendezvénytéren tartandó 
esemény kapcsán a testület tekintsen el a közterület használati díj megfizetését�l. Véleménye 
szerint ez támogatható kérés, annak ellenére, hogy idén nem lesz teljesen díjtalan a 
rendezvény, mert lesz egy 300,- Ft-os ún. kóstoló jegy.  
 
Bálint Zsolt: A keletkez� hulladékkal mi lesz? 
 
Schüszterl Károly: Egyeztetett Szabados Ákossal a rendezvénytér gondnokával és megfelel� 
kapacitású hulladékgy�jt� edényeket fognak odahelyezni még a héten, tehát ezzel nem lesz 
gond. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felolvasta a határozati javaslatot, kérdezte aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
137/2015. (05.26.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület (2025 Visegrád, F� u. 81.) részére az a 2015. május 30-án 
megrendezésre kerül� „II. Visegrádi Gasztrofesztivál” rendezvény céljára az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád Rendezvényteret (85/5 hrsz) ingyenesen biztosítja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a 
közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” 
szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja 
ki. 
 

Határid�: 2015. május 30. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 

Kmf 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                            jegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. június 8-án 19:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
    Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képvisel� jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Az ülés meghívójában 2 napirendi pont szerepel, melyet 
további pontokkal nem kíván kiegészíteni. Kérdezte a képvisel�ket, amennyiben a képvisel�-
testület azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Fellegvár Óvoda utcai homlokzat felújítása kapcsán felmerült pót illetve 
többletmunkákra érkezett ajánlat megvitatása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület tavaly októberben Gerstmayer János vállalkozót bízta 
meg az óvoda utcai homlokzatának felújításával. A m�szaki ellen�ri feladatokra pedig Lévai 
Lászlót. A kivitelezés során jelezte a vállalkozó, hogy a vakolat leverését követ�en 
markánsabb repedéseket talált, mint amennyi kívülr�l látható volt, ezért statikai vizsgálatot 
kért az önkormányzat egy statikai mérnökt�l. A statikus tartószerkezeti szakvéleményében 
megállapította, hogy mind a falszerkezet, mind pedig az alapozás meger�sítésre szorul. A 
vállalkozó elküldte a pót, illetve többletmunkára vonatkozó árajánlatát, ami nettó 1.416.447 
Ft+áfa, tehát bruttó 1.798.888 Ft. A m�szaki ellen�r az árajánlatban foglalt tételeket és annak 
helytállóságát megfelel�nek tartotta és m�szaki ellen�ri jelentésében javasolja az 
önkormányzatnak ezt a pót és többletmunkáról szóló ajánlat elfogadását. Ezen munkák 
következtében a vállalkozó kéri a teljesítési határid�t is kitolni a palotajátékokat megel�z� hét 
végéig. A pót illetve a többlet munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék soron rendelkezésre áll.   
 
Schüszterl Károly: Ez a munka jóformán elkészült, és ha most ezt nem szavazza meg a 
testület, akkor mi van? 
 
Félegyházi András: A helyzet az, hogy ez a munka elkezd�dött és a legutóbbi testületi ülés 
napján úgy érkezett be ez a kiegészít� árajánlat, hogy id� híján már nem tudta a hivatal 
elkészíteni az el�terjesztést. A kivitelez� nyilván most saját kockázatára folytatta tovább a 
munkát és bízva abban, hogy a testület ezt elfogadja. Sajnos itt más m�szaki megoldás nincs, 
el�re nem lehetett látni, csak a vakolat eltávolítása után derült ki.  
 
Schüszterl Károly: Kicsit drágának tartja, mert majdnem 50%-al megemelte az eddigi 
költséget.  
 
Félegyházi András: Ugyanazt a fal meger�sítést kellett itt alkalmazni, mint, amit a 
templomnál annak idején, tehát ugyanúgy kellett kezelni, mint egy m�emléki épületnél és ez 
egy drága technológia.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító indítvány nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
138/2015. (06.08.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Gerstmayer János 
egyéni vállalkozóval (2025 Visegrád, Mátyás király u. 50.) a Fellegvár Óvoda (Visegrád, F� 
u. 18., 72 hrsz) utcai homlokzat felújítására, utcai nyílászárók cseréjére és kapcsolódó 
kiegészít� munkák elvégzésére 2014. október 22-én kötött vállalkozási szerz�dést a kivitelezés 
során Besey László statikus-épít�mérnök szakvéleménye és a vakolat feltárása során észlelt 
többlet vakolatvastagság miatt felmerült pót illetve többletmunkák elvégzése miatt módosítja. 
2) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy Gerstmayer János egyéni vállalkozót a Fellegvár 
Óvoda utcai homlokzat felújítása, utcai nyílászárók cseréje és kapcsolódó kiegészít� munkák 
elvégzése során felmerült pót illetve a többletmunkák elvégzésére 1.416.447 Ft+áfa 
vállalkozói díjért megbízza. 
3) A képvisel�-testület a pót illetve a többletmunka díját 1.416.447 Ft + Áfát az önkormányzat 
2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.4.) számú rendelet 17. számú melléklet általános 
tartalék sor terhére biztosítja.   
4) A Képvisel�-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat 
mellékletét képez� tartalommal Gerstmayer János egyéni vállalkozóval kötend� vállalkozási 
szerz�dés módosítás aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
2. npr: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való részvétel  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A helyi önkormányzatokért felel�s miniszter a központi költségvetés terhére 
pályázatot írt ki kötelez� önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása, valamint óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása al-célokra. Az els� al-
célon belül lehet�ség van egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátás, véd�n�i szolgálat céljára szolgáló épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására. A 
belterületi utak, járdák, hidak felújításán belül pedig lehet�ség van többek között a közutak 
aszfaltburkolat-felújítására, illetve járdajavításra. Ezen lehet�ségek közül az önkormányzat  a 
kötelez� önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása keretében az  
egészségház épületének bels� átalakítására, felújítására tervezi benyújtani a pályázatot. A 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása al-célon belül pedig a F� utcai járda Széchényi tér és a 
Csuka-patak közötti mindkét oldali összesen 550 fm hosszú szakaszának felújítására kíván 
pályázatot benyújtani. Az el�zetes tervez�i költségbecslések szerint az egészségház felújítása 
teljes költségen 29.462.603.-Ft, melyb�l a támogatással igényelhet� összeg 75 %-a 
22.096.952.-Ft, a saját forrás igény pedig 7.365.651.-Ft. A járda felújítás kapcsán a teljes 
költés 18.900.000,- Ft, a támogatással igényelhet� összeg 65 %-a 12.285.000,- Ft, a saját 
forrás igény pedig ebben az esetben 6.615.000,- Ft. A pályázat benyújtására a holnapi napon 
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16 óráig van lehet�ség az Ebr-en keresztül. A pályázatot a hivatal munkatársai állítják össze, 
ezért ez plusz forrást nem jelent. A pályázat benyújtáshoz szükséges saját forrást az 
önkormányzat tudja biztosítani az általános tartaléksor terhére. 
 
Bálint Zsolt: Jó volna ebbe az összegbe beletenni még az egészségház eszközfejlesztését is.  
 
Félegyházi András: Ehhez a költségkeretet, a szándékot és önrész biztosítását most meg 
lehet tenni, a kérdés az, hogy technikailag holnap délutánig ez kivitelezhet�-e? Ennek 
átbeszélésére 5 perc szünetet rendelt el. 
 

- Szünet után - 
 

Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy eszközbeszerzésre is lehet pályázni, 
nagyságrendileg 2,2 millió forint az, ami támogatásként elérhet� eszközbeszerzésre. A 
határozati javaslat módosításaként azt javasolja, hogy a támogatási összeget 10%-al növeljék 
meg, ami értelemszer�en növeli a saját forrás összegét is. Tehát a határozati javaslat ennek 
megfelel�en módosulna.   
Mivel ezzel kapcsolatban egyéb módosítás nem volt, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
139/2015. (06.08.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Félegyházi András polgármester 
azon módosító javaslatát, mely szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázati célra az Egészségház (Visegrád, F� u. 38.) épületének bels� átalakítására, 
felújítására benyújtandó pályázat támogatásra igényelt összegét az el�terjesztésben szerepl� 
határozati javaslathoz képest 10%-al megnöveli az alábbiak szerint: 
Támogatással igényelhet� összeg (75 %): 23.746.682-Ft 
Saját forrás: 7.915.561-Ft   
Beruházás teljes költsége: 31.662.243-Ft. 
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az imént elfogadott módosítással együtt az 
el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
140/2015. (06.08.) 
HATÁROZATA 
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I. 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
2015. évi központi költségvetésér�l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti 
kérelmet nyújt be a visegrádi Egészségház (Visegrád, F� u. 38.) épületének bels� 
átalakítására, felújítására, az alábbi pénzügyi feltételekkel: 
Támogatással igényelhet� összeg (75 %): 23.746.682-Ft 
Saját forrás: 7.915.561-Ft   
Beruházás teljes költsége: 31.662.243-Ft. 
2) A Képvisel�-testület a pályázat megvalósításához 25%-os, azaz 7.915.561.-Ft összeg� saját 
forrást a 2015. évi költségvetésr�l szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 17. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítésér�l a 
költségvetésben.   
3)  A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvez� bírálata esetén a támogatási szerz�dés 
aláírására.   

II.   
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetésér�l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti 
kérelmet nyújt be a F� utcai járda Széchényi tér és a Csuka-patak közötti mindkét oldali 
összesen 550 fm hosszú szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:   
Támogatással igényelhet� összeg (65 %): 12.285.000-Ft  
Saját forrás: 6.615.000.-Ft 
Beruházás teljes költsége: 18.900.000.-Ft   
2) A Képvisel�-testület a pályázat megvalósításához 35%-os, azaz 6.615.000.-Ft összeg� saját 
forrást a 2015. évi költségvetésr�l szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 17. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítésér�l a 
költségvetésben.   
3)  A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvez� bírálata esetén a támogatási szerz�dés 
aláírására.   
 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a pályázat benyújtására: 2015. június 9. illetve a szerz�déskötésre folyamatos. 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                            jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    16/2015. 
Határozatok száma: 141-157/2015. (06.17.)  
Rendelet száma:  9/2015 (VI.18.) 
   10/2015 (VI.18.) 
    
    
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. június 17-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
1. A településképi kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   
2. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett egyéni 
kérelem 
3. A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
4.  „Városháza b�vítése és átalakítása” tárgyú projekt kapcsán a F�v2 Zrt-vel és 
Miklós Csabával szembeni eljárásokban jogi képviselet ellátására érkezett ajánlat 
megvitatása 
5. Hozzájárulás a Visegrád Rákóczi u. 2/C és a Török utca 7. szám alatti lakásokra 
Visegrád Város Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogok törléséhez 
6. A Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon (Vifa Kft telephelye) lév� tároló hely 
bérlésére vonatkozó ajánlat megvitatása  
7. A konyhai kapacitásb�vítésre vonatkozó pályázat hiánypótlása  
8. „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához 
szükséges 141.343.900,-Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének ismételt 
módosítása 
9. A Fellegvár Óvoda alapító okiratának módosítása 
10. Visegrád Városi Konyha alapító okiratának módosítása 
11. Tulajdonosi hozzájárulás kérése Visegrád, Doboskert u. 2. (881/6 hrsz.) villamos 
energia ellátásához  
12. Kárpátaljai K�rösmez� magyar óvoda és iskola támogatása  
13. Az alakuló visegrádi önkéntes t�zoltó egyesület székhely-és névhasználati engedély 
iránti kérelme 
14. Botyka Park Kulturális és Szolgáltató Kft. közterület használati díj megfizetését�l 
való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
15. Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
16. Egyebek
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. június 17-én 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 5 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képvisel� jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Ismertette a napirendet, melyhez további napirendi pontokat javasolt felvenni az alábbiak 
szerint: 

- Az alakuló visegrádi önkéntes t�zoltó egyesület székhely-és névhasználati engedély 
iránti kérelme 

- Botyka Park Kulturális és Szolgáltató Kft. közterület használati díj megfizetését�l való 
eltekintés iránti kérelmének megvitatása 

- Schüszterl Károly  képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
Mivel a napirenddel kapcsolatban további módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki a napirend módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet az imént elfogadott 
módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: A településképi kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   

El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: 2013. január 1-jével az építésügyi jogszabályok jelent�s módosításával a 
településkép alakításának lehet�ségét a jogalkotó a helyi önkormányzatok felel�sségévé tette, 
oly módon, hogy a települések önálló szabályrendszer létrehozásával maguk formálhatják 
településképüket. A településképi bejelentési eljárás, mely két éve került bevezetésre a 
tapasztalatok szerint nem elég hatékony, ehhez szükséges egy úgynevezett kötelez� rendelet 
megalkotása, melyre az építési törvény lehet�séget ad. Gyakorlatilag lehet úgy tekinteni, hogy 
2 év türelmi id� volt arra, hogy mindenki megismerje a bejelentési eljárásban foglaltakat. Ez a 
kötelez� rendelet teremti meg azt a lehet�séget, hogy a polgármester a bejelentési eljárásban 
foglaltaknak érvényt szerezzen. A kötelez� rendelet önkormányzati hatósági eljárás, amelyre 
a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény vonatkozik, tehát, ha valaki a bejelentési 
eljárásban foglaltakat megszegi, akkor a településkép érdekében lehet kötelezni épít� jelleg� 
munkák elvégzésére. Ha ez nem történik meg, akkor a Ket. szabályai alapján bírság 
kiszabására kerülhet sor, illet�leg más jogi eszközökkel a kötelezett terhére és költségére 
elvégezteti azt az önkormányzat. Nyilvánvalóan nem ez a cél, hanem az, hogy a város 
településképe Visegrádhoz méltó legyen és a már meglév� épületek kinézete is illeszkedjen a 
településhez és ha ebben változások történnek, akkor az is összhangban legyen a 
településképpel. 
 
Félegyházi András: A rendelet tervezetet a helyben szokásos módon társadalmi egyeztetésre 
bocsátotta a jegyz� úr, a rendelkezésre álló id� alatt nem érkezett észrevétel ezzel 
kapcsolatban. Tehát ez a rendelet a már két éve hatályban lév� településképi bejelentési 
rendelethez fog kapcsolódni és az vitára adhat okot, hogy az ez id� alatt indult ügyekre ez a 
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rendelet vonatkozik-e, véleménye szerint igen. Ezzel kapcsolatban szeretett volna egy 
el�zetes állásfoglalást kérni a kormányhivataltól, hogy vajon nem merülhet-e fel, hogy ez egy 
visszamen�leges hatályú rendelet. Véleménye szerint nem, de sajnos a kormányhivataltól 
nem kapott az önkormányzat semmifajta iránymutatást, azzal indokolva, hogy el�zetesen nem 
áll módjukban állásfoglalást kiadni.   
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki a rendelet megalkotásával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem volt jelen) megalkotta a településképi kötelezési eljárásról szóló 
9/2015.(VI.18.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

a településképi kötelezési eljárásról    
 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 
2. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett egyéni 
kérelem 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Rüll Tamás városi f�építész 
 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás f�építészt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Rüll Tamás: Egy újabb kérelem érkezett a rendezési tervhez kapcsolódóan, amely három 
telket érint� település és tájkép védelmi övezeti határvonal módosítására vonatkozik. Ezeknek 
a telkeknek a vége belelóg az építési tilalmi övezetbe. A városfejlesztési bizottság 
támogatásra javasolta annak a kezdeményezésnek tervez�i vizsgálatát, amely az érintett 
telkeken a település- és tájkép védelmi övezeti határvonal módosításának lehet�ségét keresi a 
tájképi megjelenéssel összefüggésben. A bizottsági ülés után merült fel, hogy az érintett 
ingatlanok alsóbb, beépíthet� része csökken azzal a felajánlással, amelyet a tulajdonosok a 
közútként használandó közterület kiszabályozásának érdekében tettek. A fenti kérelem 
tárgyalja a felajánlást, és a település- és tájkép védelmi határvonal módosításának 
szükségességét indokolja a rendezés megkönnyítéséért cserébe.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
141/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy Ess�sy Ádám és Horváth Erika a 263/3;263/5;1058 helyrajzi számú 
ingatlanokat érint� település- és tájkép védelmi övezet határvonal módosítását, mely új 
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lakóépületek elhelyezése érdekében vált szükségessé,  a településrendezési eszközök következ� 
módosításánál megvizsgáltatja a településrendezés felülvizsgálatát végz� tervez�vel. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Ess�sy Ádámot és 
Horváth Erikát a képvisel�-testületi döntésr�l írásban tájékoztassa. 
 

Határid�:  azonnal 
Felel�s:          Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A képvisel�-testület és szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Elmondta, hogy polgármester úr a legutóbbi testületi ülésen felkérte, hogy 
vizsgálja meg annak lehet�ségét, hogy a jöv�ben a tulajdonosi hozzájárulási kérelmekkel 
kapcsolatos döntést ne a képvisel�-testület, hanem a városüzemeltetési bizottság hozza meg. 
Ennek a jogi lehet�sége adott, ugyanis a bizottságokra átruházott hatásköröket az SZMSZ 
melléklete tartalmazza. Ahhoz, hogy a városüzemeltetési bizottság tudjon dönteni ezekben a 
kérdésekben módosítani szükséges az SZMSZ 2. számú mellékletét. Így a képvisel�-testület 
ezen döntések jogát átruházhatja a városüzemeltetési bizottságra.  
 
Félegyházi András: Azért kérte ezt a jegyz� úrtól, mert az utóbbi id�ben szinte nem volt 
olyan testületi ülés, ahol ilyen kérelem ne lett volna és ezek tulajdonképpen a testület számára 
formális döntések, hiszen a kérdéseket el�zetesen így is a városüzemeltetési bizottság 
tárgyalta meg.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az SZMSZ módosításával egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) megalkotja a képvisel�-testület és szervei Szervezeti és 
M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2015.(VI.18.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
10/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

a képvisel�-testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyz�könyv mellékletét képezi) 
 
4. npr: „Városháza b�vítése és átalakítása” tárgyú projekt kapcsán a F�v2 Zrt-vel és 
Miklós Csabával szembeni eljárásokban jogi képviselet ellátására érkezett ajánlat 
megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mint ismeretes az önkormányzat jogi lépések megtételére kényszerült a 
F�v2 Zrt-vel, illetve Miklós Csabával szemben. Az eljárás megindult és a bírósági szakasz 
megindítása el�tt néhány nappal kiderült, hogy a F�v2 Zrt. felszámolás alá került, tehát 
innent�l kezdve a per képviseletét, illetve sikerdíjat nem lehet értelmezni. Viszont a 
felszámolásban még szükség van ügyvédi közrem�ködésre, hiszen a felszámolásba bekerül� 
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összeg vitatható, illetve a Miklós Csabával szembeni eljárásban is szükség van jogi 
képviseletre. Ezért ajánlatot kért be a képviseletet eddig ellátó Francsics és Társai Ügyvédi 
Irodától és �k 80.000,- Ft/hó nettó összegben adtak ajánlatot. Úgy gondolja, hogy ismerve az 
ügyvédi munkadíjakat ez méltányolható összeg, a megbízás 2015. december 31-ig szólna.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Sajnos nem sok esélyt látnak arra, hogy a F�v2-
t�l pénzt lássanak, de ha nem is lépnek ez ügyben, akkor biztosan nem, ezért úgy gondolják, 
hogy ez a havi 80.000,- Ft + Áfa elfogadható összeg, tehát a bizottság támogatja a megbízást 
2015. december 31-ig.  
 
Mikesy Tamás: A Miklós Csabánál a bíróság felfüggesztette a végrehajtást? Miért? 
 
Dr Szabó Attila: Igen, arra való hivatkozással, hogy a közjegyz� által kiadott végrehajtási 
záradék jogszer�ségét vitatta Miklós Csaba ügyvédje és emiatt indult egy nem peres eljárás a 
bíróságon, ami jelen pillanatban II. fokon van. Addig a végrehajtási eljárást felfüggesztették. 
Eddig két havi összeget utalt a végrehajtó, addig, amíg ez a nem peres eljárás le nem zárul, 
addig a végrehajtás is szünetel.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
142/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” cím� projekt (azonosítószáma: KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0009) 
kapcsán Visegrád Város Önkormányzatának a F�v-2 Zrt.-vel szemben fennálló követelés 
felszámolási eljárásban valamint Miklós Csabával szembeni követelés végrehajtási eljárásban 
történ� érvényesítésével kapcsolatban jogi képviseletre 2015. július 1-t�l 2015. december 31-
ig terjed� id�tartamra megbízza a Francsics és Társai Ügyvédi Irodát (1137 Budapest, Szt. 
István krt. 18.; képviseli: Dr. Gór Csaba Gyula ügyvéd) 80.000,- Ft/hó+áfa átalánydíjért.  
2) A képvisel�-testület az 1. pontban szerepl� megbízási díjat az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.   
3) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a megbízási szerz�dés 
aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: 2015. június 30. 

 
5. npr: Hozzájárulás a Visegrád Rákóczi u. 2/C és a Török utca 7. szám alatti 
lakásokra Visegrád Város Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogok törléséhez 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
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Dr Szabó Attila: Az önkormányzat 2013. májusában a polgármesteri hivatal egy 
köztisztvisel�jének kamatmentes kölcsönt adott, melynek feltétele volt többek között az 
ingatlanára jelzálogjog törlés bejegyzése. Az összeget a köztisztvisel� maradéktalanul 
visszafizette, ebb�l kifolyólag az önkormányzat javára a Rákóczi u. 2/c számú lakásra 
bejegyzett jelzálogjogot törölni kell. Ehhez a képvisel�-testület hozzájárulása szükséges. A 
másik Vígh Sándor és Vígh Sándorné még 1995-ben vásárolt meg egy lakást az 
önkormányzattól a Török utca 7. szám alatt. 15 év alatt fizették ki a vételárat, melyet 
maradéktalanul megfizettek. Ebben az esetben is jelzálogjog, illet�leg elidegenítési és 
terhelési tilalom került bejegyzésre az önkormányzat javára, melyet a vételár megfizetése 
okán szintén törölni kell.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� I. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
143/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a visegrádi  
241/10/A/10 hrsz-ú, 73,46 m2, öröklakás megnevezés� ingatlan Herold Mária tulajdonát 
képez� 9/10-ed tulajdoni hányadára Visegrád Város Önkormányzata javára, 800.000 Ft 
erejéig bejegyzett jelzálogjogot az ingatlanügyi hatóság törölje, mivel a kamatmentes kölcsön 
összege maradéktalanul visszafizetésre került.  
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Herold Máriával 
kötend� a bejegyzett jelzálogjog törlése tárgyú a határozat mellékletét képez� tartalmú 
megállapodás aláírására. 
 

Határid�: 2015. július 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
144/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Vigh Sándor 
Antal és Vigh Sándor Antalné tulajdonát képez� visegrádi 533/A/1 hrszú,  43,54 m2, öröklakás  
(Visegrád, Török u. 7.) megnevezés� ingatlanra Visegrád Város Önkormányzata javára, 
269.730 Ft és járuléka erejéig bejegyzett jelzálogjogot, s a jelzálogjogot biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlanügyi hatóság törölje, mivel az ingatlan 
vételárának összege maradéktalanul megfizetésre került.  
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2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Vigh Sándor Antallal 
és Vigh Sándor Antalnéval kötend� a bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlése 
tárgyú a határozat mellékletét képez� tartalmú megállapodás aláírására. 
 

Határid�: 2015. július 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon (Vifa Kft telephelye) lév� tároló 
hely bérlésére vonatkozó ajánlat megvitatása  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A VIFA Kft felszámoló biztosa nem küldte meg ajánlatát erre vonatkozóan 
az önkormányzat részére, tehát most nem tud döntést hozni ebben a kérdésben a testület. 
Javasolja a napirendi pont levételét.  
 
Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, kérdezte a képvisel�ket, aki napirendi pont 
levételét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon (Vifa Kft 
telephelye) lév� tároló hely bérlésére vonatkozó ajánlat megvitatása napirendi pontot levette 
a napirendr�l. 
 
7. npr: A konyhai kapacitásb�vítésre vonatkozó pályázat hiánypótlása „Az ezeréves 
Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához szükséges 
141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének ismételt módosítása 

El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület május 20-án döntött arról, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 
a Városi Konyha f�z�konyhájának felújítására, eszközfejlesztésére támogatási kérelmet nyújt 
be. A hivatal a határid�n belül összeállította a pályázati dokumentációt, mellyel kapcsolatban 
hiánypótlásra szólította föl a Magyar Államkincstár az önkormányzatot. Ennek értelmében a 
képvisel�-testületnek a 119/2015. (05.20.) Önk. határozatát módosítani kell, mivel az 
önkormányzat a konyha eszközbeszerzése vonatkozásában rendelkezik áfa levonási joggal, 
ezért az eszközbeszerzés kapcsán a nettó árakkal kell számolni. A konyhai eszközfejlesztésb�l 
adódó épít�ipari jelleg� munkák kapcsán az önkormányzat nem rendelkezik Áfa levonási 
joggal, ezért ezen munkák esetében a bruttó árakkal kell számolni. Ebb�l kifolyólag a 
pályázat teljes forrásösszetétele is módosul a Képvisel�-testületnek a pályázat 
megvalósításához nem 9.175.750.-Ft-ot, mint ahogy az eredeti határozatban szerepel, hanem 
8.203.750 Ft összeg� saját forrást kell biztosítania. Teljes projekt költség összesen 
32.815.000.-Ft az igényelt támogatás pedig 24.611.250.-Ft lesz.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
145/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételr�l szóló 119/2015. (05.20.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok 
maradnak. 
2) A pályázat forrásösszetétele:          
a) A konyhai eszközfejlesztésb�l adódó épít�ipari jelleg� munkák esetében a forrásösszetétel: 
  

Saját forrás   4.603.750.-Ft 

Igényelt támogatás   13.811.250.-Ft   

Projektelem költsége összesen 18.415.000.-Ft 
 
b) A konyhai eszközfejlesztés esetében a forrásösszetétel:  

Saját forrás   3.600.000.-Ft 

Igényelt támogatás   10.800.000.-Ft   

Projektelem költsége összesen 14.400.000.-Ft 
 
A teljes projekt (pályázat) forrásösszetétele:   

Saját forrás   8.203.750.-Ft 

Igényelt támogatás   24.611.250.-Ft   

Teljes projekt költség összesen 32.815.000.-Ft 
 
3) A Képvisel�-testület a pályázat megvalósításához szükséges 8.203.750-Ft, azaz 
nyolcmillió-kett�százháromezer-hétszázötven forint összeg� saját forrást a 2015. évi 
költségvetésr�l szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 17. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja.  
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: a hiánypótlás teljesítésére azonnal 

 
8. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt saját 
forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határidejének 
ismételt módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat még 2010-ben kötött hitelszerz�dést az OTP Bankkal a 
városközpont beruházás önrészének biztosítására. Ennek a határidejét már többször 
módosította a képvisel�-testület, mivel a városháza beruházás kivitelezése leállt. A legutóbbi 
rendelkezésre tartási határid� 2015. július 31-én jár le, tehát még ezt is szükséges 
meghosszabbítani ez év végéig, vagyis 2015. december 31-ig, addig remélhet�leg a városháza 
felújítása, átépítése már befejez�dik.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
146/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2010. október 21-
én ÖB-8400-2010-0704 számon megkötött és 2011. szeptember 5-én, 2012. augusztus 14-én, 
2013. február 26-án, 2013. október 1-én, 2014. április 22-én, 2014. július 25-én, valamint 
2014. december 15-én  módosított,  „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú 
projekt saját forrásához szükséges 141.343.900,- Ft-os célhitel rendelkezésre tartási 
határidejének módosítása érdekében kéri az OTP Bank Nyrt.-t�l a rendelkezésre tartási 
id�szak végének 2015. december 31-ig történ� meghosszabbítását. 
2) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a szerz�dés 
módosítás aláírására. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: A Fellegvár Óvoda alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjér�l szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2015. január 1-vel 
bekövetkezett változása miatt módosultak a kormányzati funkció kódok és mivel az 
intézmények alapító okirata nem tartalmazhat érvénytelen kormányzati funkció kódokat, ezért 
az óvoda alapító okiratán át kell vezetni a Magyar Államkincstár által végrehajtott 
módosításokat. Erre vonatkozóan meghatározott formanyomtatványt tett közzé a Magyar 
Államkincstár, melynek megfelel�en a hivatal elkészítette a módosító okiratot, illetve az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
147/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történ� 
bejegyzés napjától a Fellegvár Óvoda Visegrád alapító okiratát jelen határozat 1. számú 
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képez�, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz� 

 
(A módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyz�könyv mellékletét 
képezi ) 
 
10. npr: Visegrád Városi Konyha alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az indok itt is ugyanaz, mint az óvoda esetében, vagyis az alapító okirat itt 
sem tartalmazhat érvénytelen kormányzati funkció kódot, tehát a konyha alapító okiratát is 
módosítani szükséges a Magyar Államkincstár által megadott formai tartalommal. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
148/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történ� 
bejegyzés napjától a Visegrád Városi Konyha alapító okiratát jelen határozat 1. számú 
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képez�, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határid�: azonnal. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz� 

 
11. npr: Tulajdonosi hozzájárulás kérése Visegrád, Doboskert u. 2. (881/6 hrsz.) 
villamos energia ellátásához  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az Észak-Budai Zrt. kérelemmel fordult Visegrád Város 
Önkormányzatához, melyben kérte az önkormányzattól a Visegrád, Doboskert u. 2. szám 
alatti ingatlan elektromos ellátását biztosító 1kV-os földkábel létesítéséhez a Visegrád 224, 
230 és 881/10 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonában lév� ingatlanok tekintetében tulajdonosi 
hozzájárulás megadását.  
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A kérelmet a Városüzemeltetési Bizottság 2015. június 15-én megtartott ülésén tárgyalta. A 
tulajdonosi hozzájárulás megadását egyhangúlag támogatta azzal, hogy a kivitelezésre 
vonatkozó feltételeket a közútkezel�i hozzájárulásban kell szerepeltetni. A tulajdonosi 
hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesíti a 
kérelmez�t. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
149/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Budai Zrt. 
(1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) képviseletében Bajnóczi Zsolt tervezési csoportvezet� 
kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 224, 230 és 
881/10 hrsz-ú ingatlanokat érint� a Visegrád, Doboskert u. 881/6 hrsz alatti ingatlan 
elektromos ellátását biztosító 1kV-os földkábel létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. 
A kivitelezés közben betartandó kikötéseket a jegyz� által kiadandó közútkezel�i hozzájárulás 
tartalmazza.  
2) Jelen tulajdonosi hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.  
3) A Képvisel�-testület felkéri a jegyz�t, hogy az Észak-Budai Zrt-t a képvisel�-testületi 
döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Szabó Attila  jegyz� 

 
12. npr: Kárpátaljai K�rösmez� magyar óvoda és iskola támogatása  
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Visegrád Város Önkormányzata 2015. májusában adománygy�jtést 
szervezett a Kárpátalján kialakult nehéz helyzetben lév� magyarok megsegítése okán a 
kárpátaljai K�rösmez� oktatási intézményeinek javára. A gy�jtés lezárult, 219.035,- forint 
gy�lt össze a város különböz� helyein elhelyezett gy�jt�edényekbe elhelyezett készpénzzel, 
illetve banki átutalással. A lezárást követ�en érkezett még egy 20.000,- Ft-os felajánlás, 
valamint Hintenberger András és Mikesy Tamás képvisel�k is ajánlottak fel még 
tiszteletdíjukból összesen 156.160,- Ft-ot. Tehát ezekkel a felajánlásokkal együtt 375.195,- Ft 
gy�lt össze. A képvisel�-testület, illetve a pénzügyi bizottság tagjai el�zetesen már 
gondolkodtak a tekintetben, hogy mennyivel egészítse ki ezt az adományt a testület. A 
Pénzügyi bizottságnak az volt a javaslata, hogy vagy a gy�jt�edényekben összegy�lt pénzt, 
vagy a teljes összeget kétszerezze meg az önkormányzat és azzal együtt juttassa el 
K�rösmez�re. Majnek Antal kárpátaljai római katolikus püspökhöz fordult segítségért, aki 
ismeri azt, hogy hol van a legnagyobb szükség a segítségre, tehát � mondta azt, hogy 
K�rösmez�n. Az adományt �hozzá fogja eljuttatni az önkormányzat, illetve ott m�ködik egy 
egyházi alapítvány, melynek f� feladata az iskolai és óvodai étkeztetés megszervezése. A 
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Szent György Lovagrend is nagyon komoly adománygy�jtést szervezett és jöv� hét hétf�n   
fogja Cseke László kancellár az adományokat kivinni, tehát �t fogja megkérni, hogy az 
önkormányzat adományát is technikailag juttassa ki. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, javasolta, hogy els� alternatívaként szavazzon a testület arról, 
hogy 375.195.-Ft összeg� támogatással járuljon hozzá az önkormányzat az 
adománygy�jtéshez. A második alternatívaként pedig a 219.035,- Ft összeg� támogatással 
járuljon hozzá az önkormányzat. Kérdezte a képvisel�ket, aki az els� javaslattal ért egyet, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
150/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Kárpátalján kialakult 
nehéz helyzetben lév� magyarok megsegítése okán egyszeri 375.195,- Ft összeg� támogatást 
nyújt a kárpátaljai K�rösmez� oktatási intézményeknek (általános iskola és óvoda) a 
m�ködési kiadásaikhoz. 
2) A Képvisel�-testület a 375.195.-Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú melléklet 14. (egyéb 
támogatások) sora terhére biztosítja. 
3) A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a megítélt támogatási összeg kárpátaljai 
K�rösmez� oktatási intézményei részére történ� eljuttatására, kifizetésére. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel az els� alternatívát a képvisel�-testület megszavazta, így a 
másodikról nem szükséges szavazni. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a mai napon még 30.000,- Ft érkezett be a Keresztel� Szent 
János Alapítványtól és 15.000,-Ft egy magát megnevezni nem kívánó személyt�l. 
Természetesen ezt is el fogják juttatni K�rösmez�re. A két képvisel�i felajánlásról külön 
szükséges még dönteni. Kérdezi a képvisel�-testületet, aki jóváhagyólag elfogadja Mikesy 
Tamás képvisel� 1 havi tiszteletdíjának felajánlását a k�r�smez�i magyar óvoda és iskola 
támogatására, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
151/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képvisel� 2015. évi 1 havi tiszteletdíjának, 53.995,- Ft felajánlását a 
kárpátaljai K�rösmez� oktatási intézmények (általános iskola és óvoda) támogatására. 
2) A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a megítélt támogatási összeg kárpátaljai 
K�rösmez� oktatási intézményei részére történ� eljuttatására, kifizetésére. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki jóváhagyólag elfogadja Hintenberger 
András  képvisel� 102.165,- Ft-os tiszteletdíj felajánlását a k�r�smez�i magyar óvoda és 
iskola támogatására, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képvisel� 
nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
152/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Hintenberger András képvisel� 2015. évi tiszteletdíjából 102.165,- Ft felajánlását a 
kárpátaljai K�rösmez� oktatási intézmények (általános iskola és óvoda) támogatására. 
2) A Képvisel�-testület felkéri a polgármestert a megítélt támogatási összeg kárpátaljai 
K�rösmez� oktatási intézményei részére történ� eljuttatására, kifizetésére. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Az alakuló visegrádi önkéntes t�zoltó egyesület székhely-és névhasználati 

engedély iránti kérelme 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az alakuló visegrádi önkéntes t�zoltó egyesület nevében Meggyesi 
Balázs azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az egyesület székhelyeként az 
önkormányzat címét a F� u. 81.-et szeretnék megjelölni. A székhely használat a gyakorlatban 
csak a biztos postázási címet jelentené számukra, semmilyen valóságos helyigényük nincs, 
egyéb felel�sséggel a szívességi székhelyhasználat nem jár. Kérelmükben egyben ahhoz is 
kérték a testület hozzájárulását, hogy egyesületük a Visegrád Város kifejezést elnevezésében 
használhassa, Visegrád Város Önkéntes T�zoltó Közhasznú Egyesület néven. A 
kezdeményezést alapvet�en nemes célnak tartja, így támogathatónak véli a kérelmet.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� I. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
153/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy a Visegrád Város Önkéntes T�zoltó Közhasznú Egyesület nev� szervezet a Visegrád 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád 650 hrsz-ú, 2025 Visegrád, F� 
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u. 81. szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, szívességi székhelyhasználat címen.  
2) A Képvisel�-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlant a 
szervezet központi, ügyviteli helyeként használja, székhelyként a hivatalos irataiban 
megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatait 
hirdetményként kifüggessze. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
154/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 
Visegrád Város Önkéntes T�zoltó Közhasznú Egyesület nev� szervezet a „Visegrád Város” 
kifejezést elnevezésében használja. 
2) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy írásban értesítse 
Visegrád Város Önkéntes T�zoltó Közhasznú Egyesület nevében eljáró Meggyesi Balázst a 
testületi döntésr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Botyka Park Kulturális és Szolgáltató Kft. közterület használati díj 

megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének megvitatása 
 El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a Botyka Park Kft. képvisel�jével a mai nap 
folyamán Schüszterl Károly képvisel� egyeztetett, illetve �k ketten nézték meg a szóba jöhet� 
közterületet, ezért felkérte a képvisel� urat, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
 
Schüszterl Károly: A Magyar Cirkusz produkció szeretné bérbe venni 2015. június 22-28-ig 
az ún. községkert területének egy 50x50 m-es részét. Lovas cirkuszi produkcióval lépnének 
föl és kéri az ingyenes közterület használatot.  
 
Félegyházi András: A kérelmez�nek egyébként szerencséje volt, hogy éppen ma van a 
testületi ülés és az id� rövidségére tekintettel ezt ma napirendre vette a testület. Javasolja, 
hogy biztosítsák az ingyenességet azzal a feltétellel egyrészr�l, hogy a visegrádi lakcímmel 
rendelkez� 14 év alatti gyermekek részére egy el�adás látogatása ingyenes legyen és 
felhasznált áramot ki kell, hogy fizesse, illetve a rendelet szerintit 40.000,-Ft kaució letételét 
kérjék t�le is.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve egyéb módosító javaslat  nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az általa javasolt módosítást elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 



 

 16 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
155/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Félegyházi András polgármester 
azon módosító javaslatát, mely szerint a Botyka Park Kft. által tartandó Magyar Cirkusz 
rendezvényének ingyenes közterület foglalás feltétele, hogy a visegrádi állandó lakcímmel 
rendelkez� 14 év alatti gyermekek ingyenesen nézhessen meg 1 el�adást, illetve a rendezvény 
ideje alatt fogyasztott villamos energia díját a Kft.-nek kell kifizetnie, továbbá a 40.000 forint 
kauciót a Kft. köteles befizetni.  
 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosítással együtt az el�terjesztésben 
szerepl� A) határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képvisel� nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
156/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1.) A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Botyka Park Kulturális és Szolgáltató Kft (7900 
Botykapeterd, Zrínyi u. 10., képviseletében: Krai Henrik) részére közterület használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz 2015. június 22-t�l 2015. június 
28-ig az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez� Visegrád 81/2, 78 és 73/1 hrsz-ú 2500 
m2-es közterületeket ingyenesen biztosítja a Botyka Park Kulturális és Szolgáltató Kft részére 
cirkusztevékenység céljára.  
2.) Az ingyenes közterület foglalás feltételei az alábbiak: 

- a visegrádi állandó lakcímmel rendelkez� 14 év alatti gyermekek 1 el�adáson 
ingyenesen vehetnek részt,  

- a rendezvény ideje alatt fogyasztott villamos energia díját a Kft. köteles kifizetni, 
- az ingyenes  közterület használat kiadásának feltétele 40.000,- Ft kaució letétele 
- a Botyka Park Kft. köteles a közterület használat id�tartama alatt a testületen 

keletkez� kommunális és egyéb hulladékot elszállítani, illetve a területet tisztán 
tartani. 

3.) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Botyka Park 
Kulturális és Szolgáltató Kft (7900 Botykapeterd, Zrínyi u. 10., képviseletében: Krai Henrik)  
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelel�en „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjér�l” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határid�: 2015. június 19. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
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El�terjeszt�: Schüszterl Károly képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károly képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. 
  
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy az Áprily Iskoláért Alapítvány azzal kereste meg, hogy 
jöv� héten VIPA tábor lesz és nem jött össze annyi pénz, mint amire számítottak, ezért kérték, 
hogy támogassa a táborozást a képvisel�i tiszteletdíjából. Úgy döntött, hogy 2 havi 
tiszteletdíjával, azaz 107.990,- Ft-al támogatná a táborozást. Kéri a képvisel�-testületet, hogy 
a felajánlást hagyja jóvá. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képvisel� 
nem voltak jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
157/2015. (06.17.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képvisel� 2015. év március és április hónapra járó 2 havi tiszteletdíjának 
felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány által szervezend� VIPA tábor támogatására. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szerepl� 
Áprily Iskoláért Alapítvánnyal  kötend� támogatási szerz�dés  aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy a városháza építési munkái folytatódnak, 
a múlt héten aláírásra került a szerz�dés a Halastó Camping Kft-vel. A munkaterület átadás 
június 18-án lesz. 
 
Bálint Zsolt: A Palotajátékok idején nem lesz állványozás, ugye? 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy jelezte nekik a Palotajátékok id�pontját, hétvégén 
egyébként sem tervezik a munkavégzést, pénteken belül dolgozhatnak, az utcán nem. 
Másik örömteli hír, hogy az árvízvédelmi beruházás látványos, fizikai munkálatai a parton 
elkezd�dtek, illetve az els� aluljáró eltömedékelése be is fejez�dött. 
A tegnapi napon megtörtént a Palotajátékokkal kapcsolatos sajtótájékoztató, komoly sajtó 
érdekl�dés volt. A szervezési munkálatok zajlanak, bízva abban, hogy az id�járás is jó lesz, 
akkor a rendezvény is sikerrel zárhat. A Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Visegrádi Alaphoz 
benyújtott pályázat is sikeres volt, 2.000.000,- Ft-ot, illetve 11.000,-EUR-t nyert a 
rendezvény, amely mindenképpen segíti annak az üzembiztonságát. 
 
Bálint Zsolt: A Thermál Hotel után az ELM� kivágott fákat, de azóta sem vitték el, lesz 
azzal valami? 
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Dr Szabó Attila: Az ELM� jelezte, hogy nem �k, hanem az alvállalkozója végezte a munkát 
és mivel konkrétan nem jelölte meg az alvállalkozó személyét, így nehéz utána menni, de 
megpróbálják kideríteni, hogy ki végezte a munkát, mert a szabálysértés esetén azzal szemben 
kell eljárni, aki a cselekményt elkövette.  
 
Bálint Zsolt: Még mindig várja Hadházy Sándor országgy�lési képvisel� jelentkezését. 
Az elmúlt héten Szendr�i Lajos megállította azzal, hogy azért kellett egy ún. utcabulit az 
újtelepen egy háznál megtartani, mert az önkormányzat pénzt kért azért, hogy �k ezt a bulit az 
utcán tartsák meg. Az önkormányzathoz semmilyen ilyen jelleg� kérelem nem érkezett, tehát 
nem is kérhetett volna pénzt azért, amir�l nem is tudott. A tavalyi évben akárhányszor kért a 
Turisztikai Egyesület ilyet, akkor mindig ingyenesen biztosította a közterületet az 
önkormányzat, viszont azt is elmondták, hogy amennyiben a bulikon készült képeket Abonyi 
Géza továbbra is felhasználja a választási kampányában, akkor pénzt fog kérni az 
önkormányzat. De ez csak arra vonatkozott, most viszont kérelem sem volt, ezért nem is kért 
pénzt az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    17/2015. 
Határozatok száma: 158-168/2015. (07.14.)  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. július 14-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
1. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának 
 módosítása 
 
2. Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
 
3. A Fellegvár Óvoda  Szervezeti és M�ködési Szabályzatának módosítása 
 
4.  „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító száma: 
 KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) pályázat kapcsán a megvalósítás II. 
 szakaszában felmerül� közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kiírt eljárás 
 lezárása 
 
5. Visegrádi Sport Egyesület által az ún. TAO pályázat 2014-2015 évi fordulóján 
 elnyert támogatásának megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti 
 kérelem 
 
6. Visegrád, Mátyás király utca 20. ingatlanra érkezett eladási ajánlat 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. július 14-én 09:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
    Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 

 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A m�vel�dési ház pályázatot nyújtott be a központi költségvetés keretén 
belül a közm�vel�dés érdekeltség növel� támogatás tárgyában. A Magyar Államkincstár 
hiánypótlásra szólította föl az önkormányzatot, hogy a m�vel�dési ház alapító okiratát 
módosítsa, mert annak tartalmaznia kell olyan kormányzati funkciókódokat is, melyet 
egyébként a Magyar Államkincstár a hivatalból történ� korábbi módosítás során kivett bel�le, 
vagy nem tett bele. Ahhoz, hogy a m�vel�dési ház a pályázaton eredményesen vehessen részt, 
szükséges a módosítás végrehajtása, melyet a kiküldött el�terjesztés melléklete tartalmaz. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
158/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történ� 
bejegyzés napjától a Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratát jelen 
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú 
mellékletét képez�, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
 

Határid�: azonnal. 
Felel�s: Dr. Szabó Attila jegyz� 

 
- A határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyz�könyv mellékletét képezi – 

 
2. npr: Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
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Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület, mint fenntartó a 77/2015. (03.25.) számú 
határozatának megfelel�en az elmúlt három évhez hasonlóan ismételten pályázatot írt ki a 
Fellegvár Óvoda óvodavezet�i álláshely betöltésére. A pályázati felhívásra a pályázat 
benyújtására nyitva álló határid�n belül 2015. június 30-ig egyetlen személy Gyurián Mária 
adta be a pályázatát. A pályázó megfelel a kiírásban meghatározott feltételeknek, ezért a 
pályázatot vélemény-nyilvánítás céljából átadtuk a nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi 
CXC törvény 83. § (4) bekezdésében el�írt szervezeteknek, az alkalmazotti közösségnek, a 
szül�i szervezetnek valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. A 
vélemények beérkeztek, egyhangúan támogatják Gyurián Mária kinevezését. A bérezésre 
vonatkozó rendelkezéseket, illetve kinevezése esetén a konkrét bérét az el�terjesztés 
tartalmazza. A vezet�i pótlék tekintetében a képvisel�-testület dönti el, hogy az illetményalap 
40-80% -ig terjed�en mennyit ad. A határozati javaslatban a jelenlegi vezet�i pótlék szerepel.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki támogatja Gyurián Mária óvodavezet�vé történ� kinevezését, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
159/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a visegrádi Fellegvár 
Óvoda óvodavezet�i (intézményvezet�i) beosztás ellátásával, – a „nemzeti köznevelésr�l” 
szóló 2011. évi CXC. törvény illetve „a pedagógusok el�meneteli rendszerér�l és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történ� végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján – 2015. augusztus 1-t�l 2020. július 31-ig Gyurián Mária óvodapedagógust bízza 
meg a következ� bérezés szerint:  
Garantált illetmény (Ft):   290.062 Ft 
Munkáltatói döntés alapján:      12.178 Ft 
Vezet�i pótlék (Ft):       66.300 Ft     
Mindösszesen:     368.540 Ft      
Mindösszesen kerekítve:   368.500 Ft 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére. 

 
Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
3. npr: A Fellegvár Óvoda  Szervezeti és M�ködési Szabályzatának módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Bels� ellen�rzés keretében hívták fel a figyelmet arra, hogy az óvoda 
SZMSZ-ét módosítani szükséges. Az intézményvezet� asszony a törvényi változások, a 
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fenntartói elvárások és a nevel�testületi igények figyelembe vételével felülvizsgálta és 
elkészítette a Fellegvár Óvoda módosított SZMSZ-ét, annak mellékleteivel együtt az ügyviteli 
és iratkezelési szabályzattal, a gyermekvédelmi feladatokkal, a dajkák, a pedagógiai 
asszisztens, az intézményvezet� helyettes, valamint az óvodapedagógusok munkaköri 
leírásaival együtt, melyet az el�terjesztés melléklete tartalmaz. A nemzeti köznevelésr�l szóló 
törvény alapján az óvoda SZMSZ-ét, az önkormányzatnak, mint fenntartónak szükséges 
jóváhagynia, ezért szerepel ezen napirendi pont a képvisel�-testület el�tt. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
160/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képez� tartalommal a Fellegvár Óvoda módosított Szervezeti és M�ködési Szabályzatát 2015. 
július 15-i  hatállyal jóváhagyja. 
 

Felel�s: --- 
Határid�: --- 

 
- A Fellegvár Óvoda Szervezeti és M�ködési Szabályzata a jegyz�könyv mellékletét 

képezi –  
 
4. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító 
száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) pályázat kapcsán a megvalósítás II. 
szakaszában felmerül� közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kiírt eljárás 
lezárása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az eljárás keretében három ajánlattev� közül a Tivian Kft. ajánlata volt 
a legkedvez�bb, ezért ennek elfogadását javasolja. Az elmúlt másfél évben a Tivian Kft. 
végezte az önkormányzat néha igencsak nehéz közbeszerzési eljárásait.  
 
Bálint Zsolt: Ennek a költsége pályázatból finanszírozható? 
 
Félegyházi András: Igen. Ez a II. ütem költségeit terheli.  
 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
161/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító szám: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-
0004) pályázati projekt megvalósítás II. szakaszában felmerül� közbeszerzési tanácsadói 
feladatok ellátása tárgyában kiírt eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
2) A képvisel�-testület megállapítja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tett: 

− Lucky Team Consulting Kft (5630 Békés, Fekete-Körös sor 8.), 
− Metodus Kft (1095 Budapest, Mester u. 48.) és a 
− Tivian Kft (2440 Százhalombatta, Pacsirta u. 14.). 

3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertese figyelemmel a rendelkezésre álló 
fedezet mértékére és a legalacsonyabb összeg� ellenszolgáltatásra a Tivian Kft (2440 
Százhalombatta, Pacsirta u. 14.). 
4) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Tivian Kft-t (2440 Százhalombatta, Pacsirta u. 14.) 
3.950.000 Ft+27%Áfa=5.016.500 Ft díjért megbízza a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” cím� (azonosító szám: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) 
pályázati projekt megvalósítás II. szakaszában felmerül� közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátásával.  
5) A képvisel�-testület a 4. pontban szerepl� megbízási díjat az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015 (II.05.) számú önkormányzati rendelet 14. számú melléklet 2. 
(árvízvédelmi pályázat II. ütem) sora terhére biztosítja. 
6) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Tivian Kft-vel 
kötend�  - a határozat mellékletét képez� tartalmú - megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Visegrádi Sport Egyesület által az ún. TAO pályázat 2014-2015 évi 
fordulóján elnyert támogatásának megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti 
kérelem 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Visegrádi Sportegyesület TAO pályázat 2014-2015. évi fordulójára 
benyújtott kérelmét az MLSZ támogatásban részesítette. Tárgyi eszköz beruházásra, 
felújításra (játéktér/talajcsere/pályafelújítás, funkcionális kijelz�), személyi jelleg� 
ráfordításra, utánpótlási-nevelési, valamint a szakképzéssel összefügg� feladatokra 6.379.593 
Ft támogatást kapott. A programok megvalósításához a VSE-nek a határozat értelmében a 
megítélt támogatáshoz 1.578.529 Ft összeg� önrészt kell biztosítania.  VSE utánpótlás vezet� 
edz�je Szendrey Lajos a pályázaton elnyert támogatás megvalósításához szükséges önrész 
biztosítása érdekében támogatás iránti kérelmet terjesztett el� a képvisel�-testületnek. VSE-
nek a tárgyi eszköz beruházás, utánpótlás nevelésre fordítható fejlesztés, valamint a 
szakképzéssel összefügg� feladatok megvalósításához szükséges önrész nem áll teljes 
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egészében rendelkezésére, ezért az egyesület kérte az önkormányzatot, hogy utánpótlás 
nevelésre fordítható fejlesztés, szakképzéssel összefügg� feladatok, valamint a személyi 
jelleg� ráfordítás önrészéhez 632.859 Ft-ot költségvetése terhére támogatás formájában az 
egyesület részére biztosítsa. A tárgyi eszköz beruházást és az utánpótlás nevelésre fordítható 
fejlesztést a pályázati kiírás szerint 2015. június 30-ig be kell fejezni illetve az elszámolás 
határideje 2015. július 31-e. Ezek a feladatok elvégzésre kerültek, úgymint 
sporteszközfejlesztések, nevezési díjak, személyi jelleg� ráfordítások. Az idei évben ugyan 
rendelkezésre áll ez az összeg, de el�zményként tudni kell,, hogy a tavalyi évben is kapott a 
VSE támogatást és ennek az elszámolását a képvisel�-testület nem fogadta el, annak okán, 
hogy a centerpálya öntöz�rendszere nem volt m�köd�képes. Ezért a Közm�vel�dési Bizottság 
feltételekkel fogadta csak el a pénzügyi elszámolást és kérte a VSE-t az öntöz�rendszer 
m�köd�képessé tételére és a határozatában megfogalmazta azon feltételeket, melyet a VSE-
nek teljesítenie kell ahhoz, hogy az elszámolás elfogadható legyen. Ezen feltételeket a VSE 
nem teljesítette, ezért a testület nem fogadta illetve nem fogadhatta el a beszámolót. A 
határozati javaslatok gyakorlatilag Mikesy Tamás a közm�vel�dési bizottság elnökének 
javaslatai. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy javaslata gyakorlatilag az, hogy az önkormányzat, VSE, 
sportpálya üzemeltetés minden eddigi ügyére kerüljön pont. Az egymás közti kapcsolatot 
tegyék a szerz�désnek megfelel�vé, a VSE is m�ködjön törvényesen. Tehát az a 
javaslattömeg, ami most a képvisel�-testület el�tt van az a múlt lezárására és egy új kezdetre 
ad lehet�séget.  
 
Bártfai István: Az els� és a második határozati javaslattal egyetért, de úgy gondolja, hogy 
ameddig normálisan nem tud a VSE elszámolni, addig ne kapjanak újabb támogatást, 
ugyanúgy, mint minden más egyesület vagy civil szervezet. Az egyesület nem jó gazda 
módjára jár el a pénzek felhasználásában.   
 
Mikesy Tamás: Amit Bártfai István kér, az benne van az els� határozati javaslatban. 
Meggy�z�dése, hogy a múltat le kell zárni, és egy új fejezetet kell nyitni. Vállalja, hogy a 
szeptemberi Visegrádi Hírekbe ír egy tájékoztató cikket a sportpályával kapcsolatos 
dolgokról.  
 
Bártfai István: Az elmúlt években a rengeteg TAO-s pályázatból nem tudni, hogy hová lett a 
pénz, egy járda, labdafogó háló, illetve 1,8 millió Ft-ért vettek melegít�ket, amiért a 
sportegyesületi tagoktól is elkérték az önrészt. 
 
Bálint Zsolt: Egyszer volt 1,6 millió Ft, amit a VSE kért ebben az évben. Ebb�l a 
pályafelújításra szánt 900 ezer forintot nem szeretné most odaadni a testület, tekintve, hogy 
nem kell talajt cserélni. Ehelyett ebb�l a pénzb�l szeretnék megcsináltatni azt a locsoló 
berendezést, amit tavaly elméletileg az MLSZ átvett, pedig nem m�ködik.  
A II. számú határozati javaslathoz kiegészítésként javasolja, hogy Szendrey Lajost kérjék fel 
arra, hogy hozzon még két céget, aki szintén tud árajánlatot adni az öntöz�rendszer javítására.  
 
Félegyházi András: Sajnálatos módon érzékelhet� egy feszültség a VSE és a sportpálya 
üzemeltet� között, melyr�l a képvisel�-testületnek természetesen van tudomása. Attól a 
szerz�désrendszert�l, amit aláírtak ezel�tt 1,5 éve azt remélték, hogy ezek a m�ködésbeli 
problémák tisztázódnak, de úgy t�nik, hogy ez nem történt meg. Egyetért azzal, hogy a 
szeptemberi visegrádi hírekben jelenjen meg egy részletes tájékoztatás a jelenlegi és jöv�beni 
helyzetr�l. Véleménye szerint ez a jelenlegi három határozati javaslat pontot tud tenni a vita 
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végére és a VSE is normálisan fog a továbbiakban m�ködni, mert az elmúlt 1-1,5 évben ez 
nem így történt. Remélhet�leg azokat a pénzmozgásokat Visegrád közössége számára is 
átláthatóvá teszik, amelyekre vonatkozóan a határozat rendelkezik. Amennyiben ez nem fog 
megtörténni, akkor a Visegrádi Sportegyesületnek a m�ködési támogatása a jöv� évi 
költségvetésben nem fog szerepelni.  
 
Bártfai István: Polgármester úr a feszültség említésével azt sugallta, hogy �, mint a 
sportpálya üzemeltet�je ebben a kérdésben nem tárgyilagos és nem objektív. Úgy gondolja, 
hogy az � döntése tárgyilagos és objektív, független a VSE-vel való viszonyától és � 
egyébként is úgy m�ködik ezen a sportpályán, hogy próbál minden olyat teljesíteni, amit a 
VSE igénye megkíván. Tehát ez a feszültség részér�l egy min�ségi javulást vált ki, pont azért, 
hogy elejét vegye a vitáknak. De mindezekt�l függetlenül úgy gondolja, hogy a VSE nem 
számolt el a TAO pályázatok önrészével, ezért nem tudja tovább támogatni részükre egyetlen 
forint kifizetését sem.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy az, hogy feszültség van, az tény, de azt nem 
állította, hogy ebben a sportpálya üzemeltet� személye felel�sséget hordozna. Azt hozzá kell 
tenni, hogy a sportpálya üzemeltetése sem hibátlan, de tény, hogy még nagyságrendileg sem 
közelíti meg azokat a problémákat, amik a sportegyesület körül vannak.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális és Sport Bizottság a 2013-2014-es TAO pályázatot tárgyalta, 
amelynek két része volt. Az egyik részének az elszámolását a bizottság elfogadta, valóban 
volt vita a f�magról, de ennek ellenére a bizottság azt az elszámolást elfogadta. Amit nem 
fogadott el az a locsoló berendezés volt.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Álláspontja szerint az el�z� testületek nem voltak 
következetesek és ezt a következetlenséget az elmúlt három évben ez a testület is folytatta, 
amivel � személy szerint sosem értett egyet. Ha hasznosulás fel�l nézik, akkor aránytalan a 
visegrádi közösség számára sportegyesület támogatása. Kéri, hogy a III. számú határozati 
javaslatot azzal egészítsék ki, hogy a határozat elfogadásától 2015. december 15-ig hó közepi 
fordulónapokkal legyen egy el�rehaladási, illetve teljesítés tételi kötelezettsége az 
egyesületnek. Ezzel kap az egyesület egy fél éves rendezési id�szakot. Ezt tartalmilag jegyz� 
úr segítségével az önkormányzat részér�l Mikesy Tamás képvisel� úr állítana össze, ha 
elfogadja az egyesület, akkor a határozat végrehajtható, ha nem akkor megsz�nik az összes 
eddigi együttm�ködés és a követeléseit az önkormányzat érvényesíti. Ha id�közben nem 
teljesít az egyesület, akkor szintén.  
 
Félegyházi András: Több hozzászólás nem lévén a vitát lezárta, mivel elhangzott több 
módosító javaslat is, ezért el�ször ezeket teszi fel szavazásra. El�ször a II. határozati 
javaslathoz érkezett az a módosító javaslat, mely szerint az önkormányzat kérje fel Szendrey 
Lajost a VSE képvisel�jét, hogy kérjen be 2 db további azonos tartalommal rendelkez� 
árajánlatot az öntöz� rendszer javítására.  Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
162/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bálint Zsolt azon 
módosító javaslatát, mely szerint az önkormányzat felkéri Szendrey Lajost a VSE képvisel�jét, 
hogy kérjen be vállalkozóktól 2 db további azonos tartalommal rendelkez� árajánlatot az 
öntöz� rendszer javítására. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A következ� módosító indítvány a III. határozati javaslathoz érkezett 
alpolgármester úrtól, mely szerint a Visegrádi Sportegyesület köteles a határozat elfogadásától 
2015. december 15-ig minden hónap 15-ig el�rehaladási illetve teljesítés tételi jelentést 
készíteni Visegrád Város Önkormányzata felé. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
163/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dr Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester azon javaslatát, mely szerint a Visegrádi Sportegyesület 
köteles a határozat elfogadásától 2015. december 15-ig minden hónap 15-ig el�rehaladási 
illetve teljesítés tételi jelentést készíteni Visegrád Város Önkormányzata felé. Az el�rehaladási 
jelentés tartalmát Visegrád Város Önkormányzata határozza meg. 
 
Felel�s: a jelentés tartalmi követelményeinek meghatározásáért Mikesy Tamás képvisel� 
Határid�: minden hónap 15-e, véghatárid�: 2015. december 15. 
 
Félegyházi András: A III. határozati javaslatot javasolja módosítani azzal, hogy az 
önkormányzat kérje be a VSE-t�l az MLSZ-el való írásbeli kapcsolattartás minden 
dokumentumát. Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
164/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Félegyházi 
András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrádi Sportegyesület 
mutassa be az önkormányzat részére az MLSZ-el történ� írásbeli kapcsolattartás során 
keletkezett összes dokumentumot. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mivel több módosító javaslat nem érkezett a határozati javaslatokhoz, 
felkérte Mikesy Tamást, hogy röviden ismertesse a határozati javaslatok tartalmát. 
 
Mikesy Tamás: A I. számú határozati javaslat arról szól, hogy a Közm�vel�dési Bizottság 
elfogadott javaslata szerint a VSE-nek a pályán különböz� garanciális munkákat kell 
megvalósítania az öntöz�berendezéssel kapcsolatban, melyek elkészítésének érdekében a 
képvisel�-testület kiegészít� szerz�dést köt a VSE-vel és ennek a szerz�désnek az aláírására 
felkéri a polgármestert. Ennek a kiegészít� szerz�désnek az aláírásával az önkormányzat 
elfogadja a TAO pályázat 2013-2014 évi fordulójához biztosított támogatás pénzügyi 
elszámolását.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki az I. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

165/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, F� u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2013-2014. évi fordulóján tárgyi eszköz beruházásra és az 
utánpótlás nevelés eszköz fejlesztésére elnyert támogatás megvalósításához az önkormányzat 
által a 2014. május 5-én kötött támogatási szerz�dés alapján nyújtott támogatás 
elszámolására benyújtott pénzügyi beszámolóját az alábbi kikötésekkel fogadja el: 
a) Közm�vel�dési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 34/2015. (II.12.) számú 
határozat 3. pontjában el�írtak beavatkozások teljesüljenek, azaz  
- a megsüllyedt, vagy kiemelked� szórófejek szintbe hozása, 
- a megsüllyedt, vagy kiemelked� szelepdobozok (7db) szintbe hozása, 
- a zónák szórófejeiben egységes fúvókák (a m�szaki leírás alapján a 18-as, sötétkék fúvóka) 
beépítése szükséges, mellyel a vízkivétel egyenletessé tételét kell el�segíteni, 
- az es�érzékel�t stabilizálni kell, és mechanikai védelemmel kell ellátni, 
- a vezérl�t mechanikai védelemmel kell ellátni, mely megvédi a közvetlen csapadéktól és 
napfényt�l, 
- a f�elzáró csak köré épített aknát nagyobbra kell építeni, hogy az aknában lév� szerelvények 
(f�csap, légtelenít�, téli elzáró, sz�r�) hozzáférhet�ek legyenek, kezelésük normális módon 
történhessen. 
- az 1. zóna mágnes szelepének javítása, vagy szükséges esetén cseréje (nem kapcsol ki), 
- a 3. zóna kispad fel�li szórófejét javítani kell, szükség esetén cserélni (a nyaktömítésnél 
engedi a vizet). 
b) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzata az a) pontban foglaltak 
teljesülésének részleteire a Visegrádi Sportegyesülettel szerz�dést köt. 
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2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel az 1. pontban foglaltak teljesülésére kötend� szerz�dés aláírására. 
 
Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Mikesy Tamás: A II. számú határozati javaslat arról szól, hogy az öntöz�berendezés 
m�köd�képességéhez a képvisel�-testület bekér három árajánlatot (1-et az önkormányzat, 2-
�t a VSE) és a legkedvez�bb ajánlat alapján a kivitelezést végrehajtja és ezáltal az 
öntöz�berendezés m�köd�képes lesz. A pénzügyi fedezet a költségvetés tartalék során illetve 
a Tao pályázat önrészére elkülönített soron rendelkezésre áll. A beruházási szerz�dés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a módosított II. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

166/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportcentrum centerpálya automata öntöz�berendezésének m�köd�képessé tétele érdekében 
sz�r�egységét kialakítja.  
2) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy felkéri a Visegrádi Sportegyesület képvisel�jét 
Szendrey Lajost, hogy a Visegrádi Sportcentrum centerpálya automata öntöz�berendezésének 
sz�r�egység kialakítására kérjen be további két árajánlatot, a Lugas Kertészeti és Kertépít� 
Kft-t árajánlatában szerepl� azonos tartalommal.  
3) A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a beérkezett 
árajánlatokat követ�en készítsen egy újabb el�terjesztést, mely alapján a Visegrádi 
Sportcentrum centerpálya automata öntöz�berendezésének sz�r�egység kialakítása  
tekintetében a végleges döntés meghozható. 
 

Határid�: 2015. augusztus 15. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Mikesy Tamás: A III. számú határozati javaslat arról szól, hogy a VSE beadott egy 
pályázatot a 2014-2015-ös évre, melynek egyik része technikai felszerelés beszerzése és 
utánpótlás nevelése, a másik része pedig sportpálya felújítása. A sportpálya felújításra nem 
kíván igénybe venni támogatást, azt elengedi az önkormányzat, erre nem nyújt önrészt, ezáltal 
nem kéri ennek megvalósítását. A másik rész önrészét az önkormányzat rendelkezésre 
bocsátja, ez 632.859 Ft, melynek elszámolási ideje 2015. szeptember 30. Ennek feltételei a 
határozati javaslat 2. és 3. pontjában vannak megfogalmazva, mely arról szól, hogy a VSE-
nek törvényessé, illetve átláthatóvá kell tennie a m�ködését. Amennyiben ezt nem teszi meg, 
akkor az önkormányzat 2016-tól kezd�d�en nem támogatja az éves költségvetésében a VSE-t. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen) a következ� határozatot 
hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

167/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, F� u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2014-2015. évi fordulóján a személyi jelleg� ráfordításra, 
utánpótlási-nevelési, valamint a szakképzéssel összefügg� feladatokra elnyert támogatás 
megvalósításához szükséges önrészt 632.859 Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére 
támogatás formájában az alábbi feltételekkel biztosítja: 
- a támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2015. szeptember 30-a, 
- a Visegrádi Sportegyesületnek 2015. december 31-ig bezárólag törvényessé kell tennie a 
m�ködését (beleértve az alapszabályt, a döntéshozatalt, a taggy�léseket, közgy�lést, pénzek 
feletti ellen�rzést stb.), továbbá átláthatóvá kell tennie a m�ködését, nemcsak szervezetileg,  
hanem pénzügyileg is, valamint  
- készítsen egy táblázatot, melyben bemutatja, hogy az elmúlt években milyen összeg� TAO 
támogatást nyert el a Visegrádi Sportegyesület, ezek megvalósítására milyen összeg� 
önkormányzati támogatást kapott, és ebb�l mi áll rendelkezésre a köz javára. 
- készítsen jelen határozat elfogadásától 2015. december 15-ig minden hónap 15-ig 
el�rehaladási illetve teljesítés tételi jelentést Visegrád Város Önkormányzata felé. 
- mutassa be az önkormányzat részére az MLSZ-el történ� írásbeli kapcsolattartás során 
keletkezett összes dokumentumot. 
Amennyiben ezeket a feltételeket a Visegrádi Sportegyesület teljesíti, akkor 2016-ban és 
kés�bb is amíg fenn áll a törvényes m�ködése, az önkormányzat a mindenkori éves 
költségvetése terhére támogatja. Ha nem teljesíti a feltételeket, akkor Visegrád Város 
Önkormányzata már jöv�re sem támogatja a Visegrádi Sportegyesületet. 
2) A Képvisel�-testület a Visegrádi Sportegyesület részére a személyi jelleg� ráfordításra, 
utánpótlási-nevelési, valamint a szakképzéssel összefügg� feladatokra elnyert támogatás 
megvalósításához szükséges öner�t 632.859 Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
16. számú melléklet 8. (VSE TAO önrész 2014/2015) sora terhére biztosítja.  
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötend� támogatási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
6. npr: Visegrád, Mátyás király utca 20. ingatlanra érkezett eladási ajánlat 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Kelemen József, Dr. Kelemen István, Gyurián Mária, Sáros Bálint 
Andrásné, Meszárek Norbert, Lévai Gábor, Sacelotti Györgyi Anna és Zeller Mártonné 
eladásra kínálták fel a Mátyás király utca 20. szám alatti ingatlanukat. Ez egy 50 m²-es 
lakóház, udvarral, amely évek óta üresen áll. A vételárat 8,5 millió Ft-ban határozták meg, 
HÉSZ szerinti besorolása kertvárosias lakóövezet. A Városfejlesztési Bizottság július 8-i 
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ülésén tárgyalta és azt javasolja, hogy mivel sem szükséglakásként, sem más módon nem 
tudja az önkormányzat hasznosítani ezt az ingatlant, ezért nem javasolja annak megvételét a 
képvisel�-testületnek. Az ingatlanok eladása, vétele a képvisel�-testület kizárólagos 
hatásköre, ezért szerepel napirenden a téma.  
 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képvisel� nem volt jelen)  a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
168/2015. (07.14.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete - figyelemmel a Városfejlesztési 
Bizottság javaslatára is - úgy dönt, hogy Kelemen József, Dr. Kelemen István, Gyurián Mária, 
Sáros Bálint Andrásné, Meszárek Norbert, Lévai Gábor, Sacelotti Györgyi Anna és Zeller 
Mártonné kérelmét nem fogadja el, azaz a Visegrád Mátyás király u. 20. szám alatti „lakóház, 
udvar” m�velési ágú 671 m2 alapterület� ingatlant, mivel azt az önkormányzat sem 
szükséglakásként sem más módon jelenleg nem tudja hasznosítani, ezért nem vásárolja meg. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a kérelmez�ket a 
képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Határid�: 2015. július 31. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                  jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    18/2015. 
Határozatok száma: 169/2015. (08.12.)  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. augusztus 12-én megtartott nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton 
(KEOP-2015-5.7.0) való részvétel érdekében közbeszerzési eljárás kiírása  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. augusztus 12-én 14:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
Schüszterl Károly 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 4 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, 
Hintenberger András és Mikesy Tamás képvisel�k nem voltak jelen) az ülés napirendjét 
elfogadta. 
 
1. npr: A középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton 
(KEOP-2015-5.7.0) való részvétel érdekében közbeszerzési eljárás kiírása  
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Egy 2015. július 15-én megjelent Kormány határozat értelmében 
meghatározott önkormányzatok, melyek között szerepel Visegrád önkormányzata is, a 
középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére pályázatot nyújthatnak be. 
Ennek az az alapvet� feltétele, hogy augusztus 31-ig a projekt megvalósításához szükséges 
szerz�déssel kell rendelkeznie, illetve ezzel az összeggel december 15-ig el is kell számolni. 
Tehát a pályázat benyújtása érdekében szükséges egy közbeszerzési eljárás kiírása. Három 
épület jöhet szóba a pályázat kapcsán, a Sziget utcai közösségi ház, a rend�r�rs és a 
m�vel�dési ház nyílászáróinak cseréjével és h�szigetelésével. Ezek együttes összege 
meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, mert itt Dr László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
szerint az egybeszámítás szabályait kell alapul venni. A pályázati felhívás értelmében a 
támogatási intenzitás 100%-os, de meghatározták a kivitelezés során elszámolható 
költségeket, amely a nyílászárók cseréjénél nettó 60.000,- Ft/m², a h�szigetelésnél pedig a 
nettó 15.000,- Ft/m² árat nem haladhatja meg. Amennyiben ezt meghaladja, akkor az 
önkormányzatnak ezt a többlet összeget saját költségvetéséb�l kell biztosítania. A pályázati 
dokumentációt, az el�készít� munkálatokat a Visegrádi Városfejleszt� Kft állítja össze, aki a 
nyertes pályázat esetén a projektmenedzseri feladatokat is el tudja látni.  
Tehát a képvisel�-testületnek most a pályázaton való részvétel iránti szándék 
kinyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról, az ajánlattételre felhívandó ajánlattev�k számáról és személyér�l, valamint a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft megbízásáról kell döntenie. �
 
Félegyházi András: A meghívandó cégek az alapján is kerültek kiválasztásra, hogy tudják-e 
vállalni nem csak a rövid pályázatbenyújtási határid�t, de a rövid kivitelezést is. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, 
Hintenberger András és Mikesy Tamás képvisel�k nem voltak jelen)  a következ� határozatot 
hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
169/2015. (08.12.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által a Környezet és Energia Operatív Program keretében (KEOP-2015-5.7.0) középületek 
kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton való részvétel iránti 
szándékát kinyilvánítja.  
2. A képvisel�-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt pályázat el�készítésével, 
összeállításával és nyertes pályázat esetén a projektmenedzseri feladatok ellátásával a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft-t (2025 Visegrád, F� u. 81.) bízza meg.   
3. A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai 
fejlesztésére kiírt pályázaton (KEOP-2015-5.7.0) való részvétel érdekében az 
„Önkormányzati épületek energiahatékonysági jellemz�inek javítása a KEOP 2015-5.7.0 
pályázat keretében” tárgyában a „közbeszerzésekr�l” szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A§ 
(1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít 
meg. 
4. A képvisel�-testület a középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére 
kiírt pályázaton (KEOP-2015-5.7.0) való részvétel érdekében a Közösségi Ház (Sziget u. 5.), 
M�vel�dési ház (Széchényi u. 11.) és a rend�r�rs (F� u. 57.) épületének felújítása tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását (dokumentációt) a határozat 
mellékletét képez� tartalommal elfogadja. 
5. A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a 3. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 3 ajánlattev�t hív fel, melyek az alábbiak: 
a)  Bo-Vill-bau Kft 2022 Tahi, Feszty Árpád u. 16. 
b) Halastó Camping Kft 2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27. 
c) Thermál 94 Vállalkozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 1035 Budapest, Szentendrei út 39-
53. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
     polgármester                jegyz� 



 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    20/2015. 
Határozatok száma: 171-181/2015. (08.18.)  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
1. Visegrádi vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálása  
 
2.  „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt m�szaki 
ellen�ri feladatok ellátására 2012. november 30-án kötött megbízási szerz�dés 
megszüntetése és a Polgármesteri Hivatal befejez� építési munkái kapcsán felmerült 
m�szaki ellen�ri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása 
 
3. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� projekt II. ütem 
módosított engedélyezési tervének megvitatása 
 
4. 2015. évi éves közbeszerzési terv módosítása 
 
5. Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorára átcsoportosítás 
 
6. 2016. és a 2017. évek villamos-energia díjaira érkezett ajánlat megvitatása 
 
7. Bálint Zsolt képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
 
8. Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 
 
 



 

                   2 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. augusztus 18-án 19:00 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a napirendet, melyre 
vonatkozóan módosító javaslatot tett. A napirendre javasolta felvenni a 2016. és a 2017. évek 
villamos-energia díjaira érkezett ajánlat megvitatását, valamint Bálint Zsolt képvisel� 
tiszteletdíj felajánlásának jóváhagyását. Mivel a napirenddel kapcsolatban további módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az általa javasolt módosítást 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjének módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a napirendet a módosítással együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
Polgármesteri beszámoló – Rigó utca egy szakaszának felújítása 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a mai egy rendkívüli ülés, egyetlen beszámolási 
kötelezettségének szeretne eleget tenni. A VKG csoport a hivatal igazgatási szünetében 
tervezte be a Rigó utca középs� szakaszának rendbetételét. A költségvetésben szerepelt erre 
vonatkozóan az anyagköltség, de mint utóbb kiderült, hogy az anyagot nem tudták id�re 
leszállítani, ezért az igazgatási szünet alatt a VKG – az � egyetértésével - egy másik 
beszállítótól, az NGT Hungária Kft-t�l rendelt meg anyagot. Az anyag a nettó 500.000,- Ft 
értékhatár alatt volt, szállítással együtt viszont 647.000,- Ft értékben készült el az útszakasz 
felújítása. Amennyiben ezt akkor nem teszik meg, akkor legalább 2 héttel csúszott volna a 
kivitelezés, ami az ott lakókat értelemszer�en akadályozta volna a közlekedésben. Kéri a 
képvisel� testületet ennek utólagos jóváhagyását! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
171/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete utólagosan jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András polgármester beszámolóját a Rigó utca útfelújítására az NGT Hungária 
Kft-t�l megrendelt anyag, illetve szállítási költség nettó 647.000,- Ft értékben történ� 
kiegyenlítésér�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
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1. npr: Visegrádi vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálása  
 El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes 2015. május 1-t�l a visegrádi egészségügyi alapellátást 
közvetlenül Visegrád Város Önkormányzata biztosítja az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 
finanszírozási szerz�dés keretei között. A Képvisel�-testület 73/2015. (03.25.) számú 
határozatának megfelel�en pályázatot írt ki a visegrádi vegyes háziorvosi körzet betöltésére. 
A pályázati felhívásra a pályázat benyújtására nyitva álló határid�n belül 2015. május 15-ig 
egyetlen személy Dr Tanislav Erzsébet adta be a pályázatát, aki az el�zetes meghallgatását 
követ�en a visegrádi háziorvosi álláshely betöltésére benyújtott pályázatát visszavonta, ezért a 
kiírt pályázat eredménytelenül zárult. Ezt követ�en is hirdette tovább a praxist az 
önkormányzat, erre a felhívásra két orvos adta be pályázatát. Mindkét pályázó megfelel a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési feltételeknek. Ahhoz, hogy a nyertes 
pályázó a visegrádi vegyes háziorvosi körzetet m�ködtethesse szükséges az önkormányzattal 
kötött feladat-ellátási szerz�dés, a Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által 
kiadott m�ködési engedély, valamint az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási 
szerz�dés. Jelenleg a képvisel�-testületnek a visegrádi feln�tt és gyermek vegyes háziorvosi 
körzet vállalkozási formában való ellátására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánításáról, 
valamint a pályázókkal a feladat-ellátási szerz�dés részletei tekintetében az egyeztet� 
tárgyalások lefolytatására a polgármester felhatalmazásáról szükséges döntenie.  
 
Félegyházi András: Az egyetlen pályázó azért vonta vissza a pályázatát, mert � kórházi 
orvos, háziorvosi tapasztalata nem volt és a pályázat kapcsán került pontosan azoknak 
információk birtokába, amelyek a háziorvosi praxis m�ködtetését illetik.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a háziorvos jelöltekkel folytatandó tárgyalásokon szívesen részt 
venne és talán a képvisel� társai is. 
 
Félegyházi András: Mint ahogyan ez eddig is így volt, a képvisel�k bármelyik tárgyalásra 
eljöhetnek, azokon részt vehetnek, de err�l külön értesítést fog küldeni a képvisel� uraknak. 
 
Mikesy Tamás: Voltak már itt személyesen? 
 
Félegyházi András: Igen, mindketten voltak már itt és mindkét jelölt komolyan gondolja. 
Volt egy harmadik jelentkez� is, de id� közben � jelezte, hogy mégsem kíván tovább 
tárgyalni. 
 
Mikesy Tamás: Mindketten igényt tartanának szolgálati lakásra is? 
 
Félegyházi András: Az egyik jelölt esetében, aki Nyíregyházáról jön, nála egyértelm�en 
igény van rá, a másik jelölt esetében nem biztos, mert az � felesége Pesten praktizál, ott is 
laknak, tehát �k még nem döntötték el azt, hogy ide költöznének-e. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� I. számú határozati javaslatot elfogadja, mely 
szerint a háziorvosi pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánítja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
172/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a visegrádi feln�tt és gyermek vegyes 
háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, mivel az egyetlen pályázó (Dr Tanislav Erzsébet) a benyújtott pályázatát az 
elbírálás el�tt visszavonta. 

Határid�: --- 
Felel�s: --- 

 
Félegyházi András: Bártfai István képvisel� úr hozzászólását módosító javaslatként 
értelmezte, tehát kéri a testületet, aki egyetért azzal, hogy a tárgyalásokra képvisel� testület 
tagjai külön meghívást kapjanak, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
173/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért Bártfai István képvisel� azon 
módosító javaslatával, mely szerint a háziorvos jelöltekkel történ� egyeztet� tárgyalásokra 
Félegyházi András polgármester írásos meghívót küldjön a képvisel�knek. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ez el�bb elfogadott módosítással együtt az 
el�terjesztésben szerepl� II. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
174/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mivel mind Dr. Komáromi Ildikó és mind 
Dr. Kovách Ferenc a visegrádi feln�tt és gyermek vegyes háziorvosi körzet ellátására 
benyújtott pályázatuk alapján alkalmasak a feladat ellátására, ezért felhatalmazza Félegyházi 
András polgármestert arra, hogy mindkét pályázóval a feladat-ellátási szerz�dés részletei 
tekintetében az egyeztet� tárgyalásokat folytassa le, melyek id�pontjáról a képvisel� testület 
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tagjait el�zetesen írásban értesítse. A tárgyalások lefolytatása után, annak eredményér�l, 
javaslatával együtt készítsen egy újabb el�terjesztést, melynek alapján a nyertes pályázó 
személyér�l a végleges döntés meghozható.  
 

Határid�: 2015. szeptember 3. 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt m�szaki 

ellen�ri feladatok ellátására 2012. november 30-án kötött megbízási szerz�dés 
megszüntetése és a Polgármesteri Hivatal befejez� építési munkái kapcsán 
felmerült m�szaki ellen�ri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása 

El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: 2012. november 30-án a városközpont projekt keretében kötött szerz�dést 
az önkormányzat teljes kör� m�szaki ellen�rzésre Lévay László Márton egyéni vállalkozóval, 
mely szerz�dés módosítására azóta kétszer került sor. A Polgármesteri Hivatal befejez� 
építési munkáira kiírt els� közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, míg a második a 
Közbeszerzési Felügyeleti F�osztály körülményes, lassú ügyintézése folytán jelent�sen 
elhúzódott, ezért a kivitelez�r�l a képvisel�-testület csak 2015. május 26-án tartott testületi 
ülésén tudott dönteni. Ezen okok miatt Lévay László Mártonnal 2014. május 16-án kötött 
megbízási szerz�dés módosításban el�írt többlet m�szaki ellen�ri feladatai csak részben 
kerültek elvégzésre, valamint az el�írt határid�k is leteltek, ezért ismételten indokolttá vált 
Lévay László Mártonnal a városközpont projekt m�szaki ellen�ri feladatok ellátására 2012. 
november 30-án kötött megbízási szerz�dés módosítása. A többlet m�szaki ellen�ri feladatok 
esetében 600.000 Ft+áfa összeg� munka került elvégzésre és ebb�l kifolyólag kifizetésre, 
tehát 700.000 Ft+áfa összeg el nem végzett munka okán nem került kifizetésre. A Visegrádi 
Városfejleszt� Kft. jelezte, hogy a többlet munkák miatti költségnövekményt a pályázatban el 
lehessen számolni, nem a meglév� szerz�dést kellene módosítani, hanem gyakorlatilag egy új 
szerz�dést kellene kötni Lévay Lászlóval, ezért egyrészt a korábbi szerz�dést kellene 
megszüntetni, másrészt 700.000 Ft+áfa összeg értékben kellene megbízni Lévay Lászlót. 
Mivel Lévay László Márton a városközpont projekt m�szaki ellen�ri feladatait mindenki 
számára megelégedésre magas szakmai színvonalon végezte, valamint ismeri a helyszínt, 
ezért nem került bekérésre három árajánlat. A pénzügyi fedezet az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú önkormányzati rendelet 14. számú melléklet 1. 
soron (városközpont építés) rendelkezésre áll. 
 
Bálint Zsolt: Ha nem sikerül elvégeztetni a garanciális munkákat, akkor vonjanak le ebb�l a 
pénzb�l, ne járjanak úgy, mint az egészségház építésénél, mert ott már lassan eltelik az 1 év és 
a vállalkozó még mindig jön vissza a garanciális munkák elvégzése miatt. Jobban oda kellene 
figyelni erre a m�szaki ellen�rnek, a felel�sség is az övé.  
 
Félegyházi András: Az észrevétel jogos, a fölvetést továbbítani fogja, de azt azért látni kell, 
hogy az építési jog szerint ennek van egy folyamata, mely során néhányszor felszólítja a 
kivitelez�t, hogy javítsa ki a hibát és végs� esetben akár az erre visszatartott pénzen másik 
vállalkozóval kijavíttathatja a hibát. Véleménye szerint a m�szaki ellen�r ezt betartja, a 
fölszólításokat megteszi. 
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Schüszterl Károly: Az egészségháznál komolyabban föl kellene szólítani a kivitelez�t, mert 
jön a rossz id� már nem is fogják tudni megcsinálni a szükséges javításokat.  
 
Bártfai István: A visszatartott összeg egyáltalán elég lesz? 
 
Félegyházi András: A visszatartott összeg egyébként törvényben rögzített is, és úgy 
gondolja, hogy annak azért elégnek kell lennie.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
175/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy Lévay László Mártonnal 
(2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 3.) „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” 
tárgyú projekt keretében a Visegrád orvosi rendel� épület felújítása, b�vítése, új városi 
rendezvénytér és hozzá tartozó kiszolgáló épület kialakítása, Mozi épületének b�vítése 
kulturális központtá, városháza b�vítése és átalakítása kivitelezési munkáinak teljes kör� 
m�szaki ellen�rzésére 2012. november 30-án kötött, 2013. november 22-én, valamint 2014. 
május 16-án módosított megbízási szerz�dést - a Polgármesteri Hivatal befejez� építési 
munkáira kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása, ebb�l kifolyólag a kivitelez� késedelmes 
megbízása okán a m�szaki ellen�ri feladatok teljesítésére el�írt határid�k letelte miatt - 2014. 
október 5-vel megsz�ntnek tekinti, a megbízási szerz�dés megsz�nik.  
2) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a Lévay László Márton egyéni vállalkozót (2000 
Szentendre Stéger Ferenc köz 3.) 700.000 Ft+áfa bruttó 889.000 Ft díjért megbízza a 
„Városháza b�vítése és átalakítása” projekten belül a Polgármesteri Hivatal befejez� építési 
munkái kapcsán felmerült m�szaki ellen�ri feladatok ellátásával. 
3) A képvisel�-testület a m�szaki ellen�ri feladatok ellátásáért járó 700.000 Ft + Áfa összeg� 
díjat az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú önkormányzati 
rendelet 14. számú melléklet 1. sor (városközpont építés) terhére biztosítja.   
4) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert - a határozat 
mellékletében  szerepl� tartalommal - a megbízási szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
3. npr: A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� projekt II. 
ütem módosított engedélyezési tervének megvitatása 
El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az I. ütem - melynek a kivitelezése jelenleg is folyik – része a II. ütem 
módosított terveinek elkészítése. Ezt a Renoval 2002. Bt készítette el és a múlt héten egy 
lakossági fórumon részletesen ismertetésre is került. Ez a II. ütem a földm�r�l szól, illetve az 
Apátkúti patak bevezet� szakaszáról. Tehát engedélyezési szempontból a II. ütem ezt jelenti, 
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kivitelezési szempontból viszont a rév és a Mária kápolna közötti szakasz is, amelyik majd a 
II. ütem része lesz. A tervet most azért szükséges elfogadni, hogy a hatósági engedélyeztetési 
szakasz elindulhasson.  
 
Mikesy Tamás: A közbeszerzéssel meg kell várni az engedélyeztetést? 
 
Félegyházi András: Igen, mert közbeszerzési eljárást csak joger�s engedély birtokában lehet 
indítani.  
 
Bálint Zsolt: Ez milyen közbeszerzés lesz? 
 
Félegyházi András: Ez meghívásos, pontosabban a törvényi lehet�ség miatt, ha belefér egy 
meghatározott összeghatárba, akkor egy hirdetmény nélküli eljárást lehet lefolytatni, ahová 
azt az egy pályázót lehet meghívni, aki az eddigi kivitelezést végezte.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
176/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” cím� (azonosító száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-
0004) projekt II. ütem Renoval 2002 Bt által készített módosított engedélyezési 
tervdokumentációját -  a határozat mellékletét képez� tartalommal - elfogadja. 
2) A Képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Renoval 2002 Bt-t 
(Debrecen Lisznyai utca 3 . fszt. 5.) a képvisel�-testületi döntésr�l írásban értesítse. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
4. npr: 2015. évi éves közbeszerzési terv módosítása 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képvisel�-testület márciusban fogadta el az idei évi közbeszerzési tervét. 
Ekkor még nem tudott azzal számolni, hogy év közben részt vesz a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által a Környezet és Energia Operatív Program keretében középületek kiemelt 
jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton, melynek kapcsán közbeszerzést 
szükséges lefolytatni. Az ajánlatkér� a közbeszerzési tervben nem szerepl� közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa el�re nem látható okból el�állt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
177/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 75/2015. (03.25.) 
határozatával elfogadott 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képez� 
tartalommal módosítja. 
2. A módosítás indoka a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton való 
részvétel érdekében  az „Önkormányzati épületek energiahatékonysági jellemz�inek javítása 
a KEOP 2015-5.7.0 pályázat keretében” a közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122/A §. (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás megindítása.  
3. A képvisel�-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a módosított 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekr�l szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt el�írásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorára átcsoportosítás 

El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A 2015. évi költségvetés készítésekor a Pénzügyi és Gazdasági Ellen�rz� 
Bizottság azt az elvet követte, amit a Képvisel�-testület is elfogadott, hogy az egyes 
intézmények személyi juttatásai sora az adott intézménynél állományban lév� munkavállalók 
száma és bérük szorzatát tartalmazza, figyelembe véve az esetleges évközi besorolási vagy 
fizetési fokozat váltásokat. A költségvetés ezen sora nem tartalmazhatott egyik intézménynél 
sem arra az esetre tartalékot, ha év közben egy köztisztvisel�, közalkalmazott vagy 
munkavállaló jogviszonya megsz�nik és a helyette kinevezésre kerül� köztisztvisel�nek, 
közalkalmazottnak vagy munkavállalónak a bértábla alapján magasabb összeg� bért, 
illetményt kell megállapítani. A Polgármesteri Hivatal pénztárosi munkaköri feladatokat ellátó 
középfokú iskolai végzettség� köztisztvisel�je 2015. június 22-i hatállyal kérte áthelyezését a 
Nagymarosi Polgármesteri Hivatalba. A betöltetlen álláshelyre végleges áthelyezéssel a 
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal állományában lév� fels�fokú iskolai végzettség� 
államháztartási mérlegképes könyvel�i végzettséggel rendelkez� köztisztvisel� került 2015. 
augusztus 1-jével kinevezésre. Mivel az újonnan kinevezésre kerül� köztisztvisel�nek 
koránál, iskolai végzettségénél fogva magasabb összeg� illetményre jogosult, ezért a 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatások során rendelkezésre álló összeg nem elegend� az év 
végéig a Polgármesteri Hivatal állományában lév� köztisztvisel�k személyi juttatásainak a 
fedezésére. A szükséges többletigény 690.096 Ft. Ebb�l kifolyólag javaslom és kérem, hogy a 
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képvisel�-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. (II.5.) számú 
önkormányzati rendelet általános tartalék sorából 543.383 Ft személyi juttatás és az ehhez 
kapcsolódó 146.713 Ft szociális hozzájárulási adó átcsoportosítását a Polgármesteri Hivatal 
személyi juttatások sorára hagyja jóvá. Pályázat azért nem került kiírásra, mert egyrészt erre a 
jogszabály lehet�séget teremt, másrészt az elmúlt években egy olyan tendencia figyelhet� 
meg, hogy a pénzügyi területen mérlegképes könyvvel� végzettséggel rendelkez� személyek 
inkább a versenyszférában helyezkednek el és fiatalok nem is igazán jelentkeznek a 
hivatalokba meghirdetett álláshelyekre.  
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint nem szerencsés, hogy utólag döntenek err�l, el�ször 
felvételre kerül, de a béréhez szükséges forrásról utólag kell döntenie a testületnek. Nem 
gondolja, hogy ehhez a munkakörhöz fels�fokú végzettség és mérlegképes könyvel� 
szükséges és arról nem is beszélve, hogy az iskola, a gyámhivatal, az okmányiroda és az 
építéshatóság átadásával kevesebb munka van a pénzügyön. Úgy gondolja, hogy a pénzügyi 
csoport munkáját 2 ember is el tudja végezni, hiszen Dunabogdányban 1 ember végzi, a 
lakosság meg duplája Visegrádénak és nem tartja ezt jó lépésnek, f�leg úgy, hogy pályázat 
nélkül lett felvéve az új munkatárs, akinek lassan esedékes lesz a jubileumi jutalom kifizetése 
is. Lassan egyre többen vannak a hivatalban dolgozók, ahol a bérekre elmegy 55-60 millió 
forint, ezt egy kicsit soknak tartja. Mi történik akkor, ha most a testület nem szavazza meg ezt 
a többlet forrást? Akkor a végkielégítést is az önkormányzatnak kell kifizetni. Meg kellett 
volna próbálni újra meghirdetni, azért mert tavaly nem volt megfelel� jelentkez�, lehet, hogy 
most lett volna.  
 
Dr Szabó Attila: Ajánlom figyelmébe képvisel� úrnak, a tavaly decemberi hét oldalas 
beszámolót a polgármesteri hivatal munkájáról, melyben részletesen kifejtette, hogy ki milyen 
feladatot lát el és miért van ilyen létszámra szükség a hivatalban. A képvisel�-testület évente 
260 határozatot hoz, Dunabogdányban fele ennyi testületi határozat születik, tehát az azzal 
kapcsolatos munka is a fele. A testület elé bekerül� el�terjesztések sok esetben a hivatal 
dolgozóinak háttérmunkáján, háttérszámításain alapulnak, minden egyes leírt mondat mögött 
komoly szalmai el�készít� munka áll, amiért � felel�sséget vállal. Az által, hogy az 
önkormányzat jól áll anyagilag, vagy legalábbis jobban, mint a környez� települések több 
fejlesztésre, több beruházásra jut pénz. A hat intézmény, a VKG, az óvoda, a m�vel�dési ház, 
a konyha, a hivatal és a nemzetiségi önkormányzat több számlát, több kifizetést vonz maga 
után. A jogszabály pedig azt írja el�, hogy a beszámoló elkészítését államháztartási 
mérlegképes könyvel�i végzettség� személy végezheti el, egy ilyen személy beiskolázása 
több százezer forintot jelentene. Az új kollégan� nem pénztárosi munkakörre lett felvéve, 
hanem a beszámoló készítésére. A pénztárosi munkakör csak egy szelete a pénzügyi csoport 
munkájának. A költségvetési rendelet elkészítésén túl a beszámoló, a hatféle intézményi 
könyvelés, a havi és negyedéves áfa visszaigénylés, a pályázatok pénzügyi elszámolása mind-
mind a pénzügyre hárul. Olyan sokrét� a feladat, hogy ha kell, a következ� ülésre tételesen fel 
tudja sorolni a pénzügyi csoport feladatait. Valóban meg lehetett volna hirdetni, de az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján mondhatja, hogy a mai magyar közigazgatásba pénzügyi területre 
nem mennek el dolgozni fiatalok, csak 50 év fölöttiek vannak, sajnos ez rendszerbeli 
probléma és a jogalkotók nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy ilyen végzettséget nem fog 
senki sem megszerezni, mert a mai magyar közigazgatásba dolgozni nem cél, mert a 
versenyszférába dupla annyit lehet keresni. A visegrádi önkormányzat nem tipikus 
önkormányzat, nem lehet más önkormányzatokkal összehasonlítani a munka mennyiségét, 
évr�l évre n�nek a testületi munkából adódó feladatok, hat bizottság munkáját kell 
koordinálni, sehol máshol ennyi bizottság nincsen, ehhez hat referens kell, ez temérdek 
el�készít� feladatot kíván meg. Lehet azt mondani, hogy sok a költség, de nem a számok, 



 

 11  

hanem a feladatok mondják meg a létszámot. A visegrádi önkormányzatnál sok a feladat, 
azért van szükség ilyen létszámra. Abban az esetben, ha a testület nem szavazza meg a többlet 
forrást, akkor mivel a kollégan� próbaid�n van, próbaid� alatt kell megszüntetni a 
közszolgálati jogviszonyát.  
 
Bálint Zsolt: Nincs jelenleg mérlegképes könyvel� a hivatalban, aki megcsinálja a 
beszámolót, miért kell kett�? 
 
Dr Szabó Attila: De van, de tartós távollét, vagy akár felmondás esetén a helyettesítés nincs 
megoldva és a jegyz�nek, mind a törvényesség �rének biztosítani kell a hivatalnál a törvényes 
m�ködést. A jogalkotót és a Magyar Államkincstárt nem fogja érdekelni, hogy miért nincs 
olyan személy, aki nem rendelkezik a megfelel� végzettséggel és miért nem olyan személy 
írta alá a beszámolót, büntetést fog kiszabni. Ezáltal a testület a jegyz�t teheti felel�ssé teljes 
joggal, hogy miért nem biztosította a törvényes m�ködést.  
 
Bálint Zsolt: Mi konkrétan a hölgy feladata? 
 
Dr Szabó Attila: A banki feladatok, kontírozás, könyvelés és számlák iktatása mellett a 
beszámoló készítése.  
 
Bálint Zsolt: Idáig ezt hogyan tudtuk megoldani? 
 
Dr Szabó Attila: Úgy, hogy egy személy végezte, akinek megvolt a végzettsége.  
 
Bálint Zsolt: Tehát akkor el lehetett végezni ezt idáig is. 
 
Dr Szabó Attila: Túlórában, igen. 
 
Bálint Zsolt: Akkor is fenntartja azt a véleményt, hogy meg kellett volna hirdetni az állást és 
meg kellett volna próbálni visegrádit fölvenni s nem gondolja, hogy fels�fokú végzettséggel 
rendelkez�t kellett volna alkalmazni, mert korábban középfokú végzettség� személy látta el a 
pénztárosi feladatokat.  Nem szeretné, ha ez a tendencia folytatódna, miszerint fölvesznek 
valakit és utána igazítják a bérre szükséges forrást. Véleménye szerint így is sokan dolgoznak 
ebben a hivatalban és ha ez így folytatódik lassan már 20-an lesznek, közben az iskola, a 
gyámhivatal, az okmányiroda és az építéshatóság is elkerült már innen. 
 
Dr Szabó Attila: Egyrészt a kollégan� nem csupán pénztárosi feladatokat lát el, másrészt a 
polgármesteri hivatal létszáma 14 f� a polgármesterrel és a jegyz�vel együtt és a visegrádi 
feladatokhoz szükség van ennyi emberre.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy � személy szerint 8-10 órát tölt el a hivatalban és nem 
tapasztal láblógatást, s�t éppen a pénzügyi csoport részér�l tapasztalható, hogy sokszor 
túlóráznak. Tehát úgy gondolja, hogy hosszútávon még törvényesen megfizetett túlóra 
kifizetés mellett sem lehet túlterhelni a munkavállalókat. Ett�l függetlenül felkéri a jegyz�t, 
hogy a pénzügyi csoport feladat kimutatását készítse el. Ez a pénzügyes állás is meg volt 
hirdetve tavaly nem is egyszer és látható, hogy a hivatalnál és az önkormányzatnál adható 
bérért nem szívesen jönnek el emberek dolgozni, illetve inkább valóban a versenyszférát 
választják. Mivel a törvény is lehet�séget adott arra, hogy nem volt szükséges meghirdetni az 
állást nem biztos, hogy újra lett volna értelme, hiszen a korábbiakban sem sikerült találni erre 
a pozícióra megfelel� embert.  
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Bálint Zsolt: Visegrádon akkor se legyen ilyen, hogy nem hirdetik meg az állást, mert amíg 
visegrádi adófizet�k pénzéb�l fizetik a béreket, addig adják meg az esélyt arra, hogy visegrádi 
dolgozzon.  
 
Dr Szabó Attila: A jöv�re nézve ez így lesz. 
 
Félegyházi András: Ezt az egy esetet leszámítva ez eddig is így volt.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint nem baj, ha valaki kicsit túlképzett, mert a színvonal ezzel 
javítható, bár a titkárn�i álláshely betöltésekor volt, aki azért lett elutasítva, mert túlképzett 
volt. De a pályáztatással � is egyetért. 
 
Schüszterl Károly: Elismeri a pénzügyi csoport munkáját, de úgy gondolja, hogy 
szerencsésebb lett volna, ha err�l el�bb döntenek, nem most, amikor már föl van véve. A 
következ�kben, ha lehetséges, akkor el�bb kerüljön sor a pénzügyi döntésre. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
178/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal állományába a megüresedett álláshelyre felvételre kerül� köztisztvisel� többlet 
illetményének a finanszírozására az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 1/2015. 
(II.5.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sorából a Polgármesteri Hivatal 
személyi juttatások sorára 543.383 Ft-ot a munkaadót terhel� járulékok sorára pedig 146.713 
Ft-ot csoportosít át.  
2) A Képvisel�-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy az 1. pontban foglalt 
átcsoportosítást az önkormányzat 2015. évi költségvetés következ� módosítása során készítse 
el�.   
 
Határid�: 2015. szeptember 16. 
Felel�s: jegyz� 
 

6. npr: 2016. és a 2017. évek villamos-energia díjaira érkezett ajánlat megvitatása 
  El�terjeszt�: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Két évvel ezel�tt az önkormányzat részt vett egy olyan energia 
beszerzésen, amely alapján 2014-ben és 2015-ben az önkormányzat a korábbinál kedvez�bb 
áron tudott villamos energiát vásárolni. Ennek kétféle tarifája van, az egyik a közvilágítás, a 
másik a minden egyéb. Ez az ár még úgyis kedvez�bb volt, hogy a közvetít� cégnek 
nagyságrendileg havi 10.000 Ft +Áfa közvetít�i díjat is fizet az önkormányzat. Idén év végén 
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lejár ez a szerz�dés és a Magyar Villamos M�vekt�l közvetít� nélkül egy olyan kedvez� 
ajánlatot kapott az önkormányzat, amely a jelenlegi, tehát a 2015. december 31-ig érvényes 
villamos energia áraknál kedvez�bb Egyébként jelenleg is az MVM-t�l vásárolja az 
önkormányzat a villamos energiát. Az MVM Partner Zrt. ajánlatának elfogadási határideje 
2015. július 30-a, amit az igazgatási szünetre tekintettel meghosszabbítottak 2015. augusztus 
18-ig, tehát ezért lenne szükséges most dönteni róla. Az ajánlat szerint 2016. és a 2017. 
években a villamos energia árak közvilágítás esetében 15,30 Ft+áfa, egyebekben 17,80 Ft+áfa 
lennének. Az el�z� esetében 40 fillér, a második tétel esetében 1 Ft 40 fillér lenne a 
megtakarítás.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képvisel�ket, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
179/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az MVM Partner Zrt 
(1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) által Visegrád Város Önkormányzat részére a 2016. 
és a 2017. évi közvilágításra és egyéb energiára tett árajánlatát elfogadja.  
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a MVM Partner Zrt-vel (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) a 
2016. és a 2017. évi közvilágítási és egyéb energia vásárlási szerz�dést - a határozat 
mellékletét képez� tartalommal - kösse meg.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Bálint Zsolt képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 

  El�terjeszt�: Bálint Zsolt képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Bálint Zsolt: Három havi tiszteletdíjat szeretne felajánlani a Visegrádi Sportegyesület 
Migreen Team Kerékpáros Szakosztályának. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
180/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képvisel� 2015. év június, július és augusztus hónapra járó 3 havi tiszteletdíjának 
megfelel� összeg, 161.985,- Ft felajánlását a Visegrádi Sportegyesület Migreen Team 
Kerékpáros Szakosztályának. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szerepl� 
Visegrádi Sportegyesület Migreen Team Kerékpáros Szakosztályával kötend� támogatási 
szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Szóbeli el�terjesztés alapján Schüszterl Károly képvisel� úr is szeretne 
rendelkezni 1 havi tiszteletdíjáról, így kéri a képvisel�-testületet, aki egyetért ennek 
napirendre vételével, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása napirendi pontot felvette 
napirendre. 

 
8. npr: Schüszterl Károly képvisel� tiszteletdíjának felajánlása 

El�terjeszt�: Schüszterl Károly képvisel� 
 
Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károly képvisel�t, hogy ismertesse az el�terjesztést.  
 
Schüszterl Károly: Egy havi tiszteletdíjat szeretne felajánlani a Visegrádi Sportegyesület 
Migreen Team Kerékpáros Szakosztályának. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
181/2015. (08.18.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képvisel� 2015. év május hónapra járó 1 havi tiszteletdíjának megfelel� 
összeg, 53.995,- Ft felajánlását a Visegrádi Sportegyesület Migreen Team Kerékpáros 
Szakosztályának. 
2) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szerepl� 
Visegrádi Sportegyesület Migreen Team Kerékpáros Szakosztályával kötend� támogatási 
szerz�dés aláírására. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila  
  polgármester                  jegyz� 



  

Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:    21/2015. 
Határozatok száma: 182/2015. (08.31.)  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 

 
 
 
 
 
 
1. A középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton 
(KEOP-2015-5.7.0) való részvétel érdekében kiírt közbeszerzési eljárás lezárása és 
döntés a pályázaton való részvételr�l 
 
 
 
 
 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2015. augusztus 31-én 10:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képvisel�k:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyz� 
 
 
 
Távol maradt képvisel�: 
 
    Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képvisel� jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a napirendet, melyre vonatkozóan módosító 
javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képvisel�ket, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: A középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton 
(KEOP-2015-5.7.0) való részvétel érdekében kiírt közbeszerzési eljárás lezárása és 
döntés a pályázaton való részvételr�l 
El�terjeszt�: Dr Szabó Attila jegyz� 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyz�t, hogy ismertesse az el�terjesztést. �
�

Dr. Szabó Attila: A legutóbbi ülésen döntött a testület arról, hogy a középületek energetikai 
fejlesztésére kiírt pályázaton való részvétel érdekében egy közbeszerzési eljárást ír ki a 
közösségi ház, a rend�r�rs és a m�vel�dési ház részleges felújítása tárgyában. Három 
ajánlattev�t hívott fel a testület, a közbeszerzési eljárást a TIVIAN Kft. Dr László Viktor 
közbeszerzési tanácsadó képviseletében folytatta le. Az ajánlattételre nyitva álló határid�n 
belül egyetlen ajánlattev� a Halastó Camping Kft, nyújtott be ajánlatot mindhárom rész 
tekintetében. A Halastó ajánlata mindhárom rész tekintetében érvényes  a rend�rség épületére 
13.906.571 Ft +áfa, a m�vel�dési házra 17.594.669 Ft +áfa, a Sziget utcai közösségi ház 
tekintetében pedig 15.605.805 Ft+áfa az ajánlati ár. A pályázatban meg vannak szabva a 
kivitelezés során elszámolható költségek, ami jelen esetben nettó 60.000,- Ft/m², amely 
tartalmazza az összes nyílászáró cserével kapcsolatos költséget. Az e fölötti részt viszont saját 
forrásból kell biztosítania az önkormányzatnak. Mivel a Halastó Camping Kft ajánlata 
mindhárom rész tekintetében meghaladja a kivitelezésre elszámolható költséget, az els� rész 
esetében 2.330.171.-Ft-al, a második rész esetében 10.382.069.-Ft-al, a harmadik rész 
esetében pedig 5.112.405.-Ft-al, ezért mindhárom rész megvalósításához szükséges 
17.824.645 Ft összeg� saját forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére kell 
biztosítani, erre a fedezet az általános tartalék soron rendelkezésre áll. A képvisel�-testületnek 
döntést a közbeszerzési eljárás lezárásáról mindhárom rész tekintetében, a középületek 
kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton (KEOP-2015-5.7.0) való 
részvételr�l, valamint a 17.824.645 Ft összeg� saját forrás biztosításáról kell hoznia.  
 
Hintenberger András: Ha elkezd�dik a kivitelezés mikorra kell befejez�dnie? 
 
Félegyházi András: November 30-ra. 
 
Hintenberger András: Ez reálisan megvalósítható? 
 
Félegyházi András: A cég ennek tudatában adta be a pályázatát, de úgy gondolja, hogy nem 
lehetetlen, bár igaz, hogy rendkívül kevés id� áll rendelkezésre. 
 
Mikesy Tamás: A pályázatnak mi az elbírálási határideje? 
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Félegyházi András: A mai napon kell benyújtani és 15 napon belül kell szerz�dést kötni. 
Tehát amennyiben az önkormányzat most úgy dönt, akkor egy feltételes szerz�dést köt a 
kivitelez�vel, ami akkor lép hatályba, hogyha az önkormányzat a támogatási szerz�dést is 
megköti és arra 15 nap van.  
 
Hintenberger András: A pályázatot az önkormányzat tulajdonképpen megnyerte, mert a 
támogatási szerz�déshez kellett a feltételeket teljesíteni.  
 
Félegyházi András: Egyrészt igen, másrészt ennek az egésznek van egy átfutási ideje, tehát 
az nem kérdés, hogyha az önkormányzat egy érvényes pályázatot benyújt, akkor az nem 
mérlegelés kérdése, hogy nyer vagy nem, mert nyerni fog. De akkor is a támogatási 
szerz�dést meg kell kötni. 
 
Bálint Zsolt: Mennyi az az összeg, amit támogatásként kap az önkormányzat? 
 
Félegyházi András: A kivitelezés költsége nettó 29.280.000,- Ft. és ehhez ad hozzá az 
önkormányzat nettó17.824.645 Ft önrészt.  
 
Bálint Zsolt: A kivitelez� a helyszínen megnézte az épületeket? 
 
Félegyházi András: Igen. 
 
Bálint Zsolt: Reméli, hogy nem lesz semmilyen plusz költség. 
 
Hintenberger András: Véleménye szerint az kizárt dolog, hogy ezt többletmunka nélkül 
megússza az önkormányzat. Valószín�leg az épületekben nincsenek bent áthidalók, ehhez 
igazából falat kellene kutatni. A beépített ablakméret egyébként nem fog növekedni olyan 
derülhet ki például, hogy a régi ablakok nem szakszer�en vannak beépítve.  
 
Félegyházi András: A projekt elszámolható költségéhez képest az 1/3-át, tehát 33%-át kell 
beletennie saját forrásként az önkormányzatnak. Olyan tételek esetében, ami benne volt az 
ajánlatában a kivitelez�nek, annak tekintetében nem lehet plusz költség. De ha például olyan 
derül ki, amit nem lehetett el�re látni, de szükséges kicserélni, akkor adódhat plusz költség.  
 
Schüszterl Károly: A rend�r�rs épületénél a tet� nagyon rossz állapotban van, fél�, hogy 
most ráköltenek a homlokzatra egy csomó pénzt és utána egy kés�bbi tet�felújítás kapcsán ez 
tönkre megy. Úgy gondolja, hogy el�tte inkább a tet�vel kellene kezdeni és arra el�teremteni 
más forrást. 
 
Félegyházi András: Igaza van abban, hogy el�ször a tet�vel kellene kezdeni, de most ilyen 
pályázati lehet�ség van, ez sajnos ezt nem biztosítja. Jöv� évben lehet arról gondolkodni, 
hogy a tet�t is fel kell újítani.  
 
Bálint Zsolt: Még egy fontos dolog, hogy a szerz�désükben legyen benne, ha esetleg a 
kivitelez� hibájából nem fejezik be id�re a kivitelezést, akkor nehogy az önkormányzatnak 
kelljen visszafizetni a támogatást. Ezen kívül pedig a hivatal építésének ne menjen a rovására 
ez az újabb munka.  
 
Félegyházi András: Ez magától értet�dik.  
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Schüszterl Károly: Nem örül ennek a dolognak, mert úgy érzi, hogy ez többe fog kerülni, 
több milliót kell majd erre még rákölteni.  
Félegyházi András: Ez vagy így lesz, vagy nem, van rá esély, hogy többe fog kerülni, de 
akkor is úgy gondolja, hogy három önkormányzati épület fog megújulni és ha ezzel a 
támogatási intenzitás le is csökken, akkor is fele annyiba kerül ez az önkormányzatnak. 
 
Schüszterl Károly: M�szaki ellen�r lesz, ugye? 
 
Félegyházi András: Lesz, igen, de kér rá javaslatot.  
 
Schüszterl Károly: Jó az, aki van, de fogja bírni? 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint újat kellene keresni, mert már túl sok munkája van neki. 
 
Félegyházi András: M�szaki ellen�r személyére kér javaslatot. �
�

Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta. A 
közbeszerzés lezárta tekintetében a három részr�l külön-külön kell dönteni, az A) alternatíva 
az elfogadó, a B) pedig az elutasító természet� javaslat mindhárom esetben. El�ször midig az 
A) alternatívát teszi fel szavazásra. Kérdezte a képvisel�ket, aki az els� rész tekintetében, a 
rend�r�rsre vonatkozóan a Halastó Camping Kft ajánlatát elfogadja és a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
182/2015. (08.31.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
épületek energiahatékonysági jellemz�inek javítása a KEOP 2015-5.7.0 pályázat keretében”  
kiírt nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás els� részét 
eredményesnek nyilvánítja. 
2) A képvisel�-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás els� részében érvényes 
ajánlatot tett a Halastó Camping Kft (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.). 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás els� rész nyertese a 
Halastó Camping Kft (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) nettó 13.906.571 Ft +áfa 
ajánlati árral, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattev� nyújtotta be a legalacsonyabb összeg� 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.  
4) A képvisel�-testület felkéri a tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személyt, hogy 
a döntésr�l az érintetteket értesítse. 
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
szerz�déskötési moratórium lejártát követ�en a közbeszerzési eljárás nyertesével a Halastó 
Camping Kft-vel (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
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Határid�: 4. pont esetében azonnal 
5. pont esetében szerz�déskötési moratórium leteltét követ�en azonnal  
Felel�s: 4. pont esetében tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személy 
5. pont esetében Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a második rész tekintetében, a m�vel�dési 
házra vonatkozóan a Halastó Camping Kft ajánlatát elfogadja és a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, tehát az A) határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
183/2015. (08.31.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
épületek energiahatékonysági jellemz�inek javítása a KEOP 2015-5.7.0 pályázat keretében” 
kiírt nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás második részét 
eredményesnek nyilvánítja. 
2) A képvisel�-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás második részében érvényes 
ajánlatot tett a Halastó Camping Kft (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.). 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás második rész nyertese a Halastó 
Camping Kft (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) nettó 17.594.669 Ft Ft +áfa ajánlati 
árral, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattev� nyújtotta be a legalacsonyabb összeg� 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.  
4) A képvisel�-testület felkéri a tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személyt, hogy a 
döntésr�l az érintetteket értesítse. 
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
szerz�déskötési moratórium lejártát követ�en a közbeszerzési eljárás nyertesével a Halastó 
Camping Kft-vel (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
 
Határid�: 4. pont esetében azonnal 
5. pont esetében szerz�déskötési moratórium leteltét követ�en azonnal  
Felel�s: 4. pont esetében tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személy 
5. pont esetében Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képvisel�ket, aki a második rész tekintetében, a közösségi 
házra vonatkozóan a Halastó Camping Kft ajánlatát elfogadja és a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, tehát az A) határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
184/2015. (08.31.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
épületek energiahatékonysági jellemz�inek javítása a KEOP 2015-5.7.0 pályázat keretében” 
kiírt nemzeti értékhatárt elér�, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás harmadik részét 
eredményesnek nyilvánítja. 
2) A képvisel�-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás harmadik részében érvényes 
ajánlatot tett a Halastó Camping Kft (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.). 
3) A képvisel�-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás harmadik rész nyertese a 
Halastó Camping Kft (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) nettó 15.605.805 Ft +áfa 
ajánlati árral, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattev� nyújtotta be a legalacsonyabb összeg� 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.  
4) A képvisel�-testület felkéri a tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felel�s személyt, hogy a 
döntésr�l az érintetteket értesítse. 
5) A képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
szerz�déskötési moratórium lejártát követ�en a közbeszerzési eljárás nyertesével a Halastó 
Camping Kft-vel (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a vállalkozási szerz�dést kösse meg. 
 
Határid�: 4. pont esetében azonnal 
5. pont esetében szerz�déskötési moratórium leteltét követ�en azonnal  
Felel�s: Félegyházi András polgármester 
 
Bálint Zsolt: Ha a pénzt már megnyerte az önkormányzat és a közbeszerzést is kiírta, s�t le is 
zárta, akkor miért kell még most a pályázat benyújtásáról dönteni? 
 
Félegyházi András: A kérdés jogos, de az a helyzet, hogy ez egy olyan pályázati 
konstrukció, ahol el�ször döntöttek arról, hogy ki adhat be és milyen kerettel és utána lehet 
beadni a pályázatot. Ha jól adja be a pályázó és nem lépi túl a keretet, akkor biztosan nyer. Az 
utolsó határozati javaslat tehát a pályázat benyújtásáról szól, kérdezte a képvisel�ket, aki a IV. 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képvisel� nem volt jelen)  a következ� 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
185/2015. (08.31.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által a Környezet és Energia Operatív Program keretében (KEOP-
2015-5.7.0) középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton a 
„Közösségi Ház (Sziget u. 5.), M�vel�dési Ház (Széchényi u. 11.) és a rend�r�rs (F� u. 57.) 
épületeinek felújítására” pályázatot nyújt be.  



 

 8 

2) A pályázat megvalósításához szükséges a kivitelezésre elszámolható költségen felüli 
17.824.645 Ft összeget saját forrásként az önkormányzat 2015. évi költségvetésér�l szóló 
1/2015. (II.5) számú önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A Képvisel�-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtására és arra, hogy pályázati kiírás minden szakaszában Visegrád Város  
Önkormányzatát képviselje. 
 

Felel�s: Félegyházi András polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                 jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    22/2015. 
Határozatok száma: 186-198/2015. (09.02.)  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. szeptember 2-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 
2. Visegrádi vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálása  
3. Vigh Sándor Antal a Visegrád Török u. 7. (533/A/2 hrsz-ú) szám alatti 
önkormányzati tulajdonú társasházi lakás bérbevétel iránti kérelme 
4. A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása  
5. A Fellegvár Óvoda alapító okiratának módosítása 
6. A Visegrád Városi Konyha alapító okiratának módosítása 
7. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 
8. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatásának kérelme 
Visegrádon rendezendő családi hétvége és nemzetközi konferencia megrendezéséhez 
9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-án 
18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
    Bártfai István 
 
 
Meghívott: 
 
 
    Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni, Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr pedig egy kicsit 
késik. Ismertette a napirendet, melyre vonatkozóan módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte 
a képviselőket, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen) a az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Félegyházi András: A nyár folyamán július augusztus hónapban ugyan tervezett testületi ülés 
nem volt, rendkívüli ülésre azonban négy alkalommal is sor került. Ezek tartalmának 
részletezésétől eltekint, mivel a Visegrádi Hírekben a meghozott döntésekről részletes 
tájékoztatást olvashatnak a lakosok.  
Háziorvosi ügyben a nyár elején lezajlott egy pályázat, melyre egy doktornő adta be a 
pályázatát, de a tárgyalások folyamán visszalépett, mivel ennek során vált részére teljessé a 
kép az ellátandó feladatokról. Miután a formális pályázat eredménytelenül zárult, ezért úgy 
döntött az önkormányzat, hogy nem ír ki újabb formális pályázatot, hanem direkt módon, 
illetve hirdetés föladásával próbálják meg az orvostársadalom érdeklő részét megszólítani. 
Augusztus közepéig három szakvizsgával rendelkező háziorvos jelentkezett, akik közül ketten 
fönntartották a jelentkezésüket, érdeklődésüket. Ennek a kérdésnek a további tárgyalása a mai 
ülés második napirendi pontja keretében folytatódik, hiszen ezzel kapcsolatban a testületnek 
döntést is kell hoznia.  
A nyár folyamán látványossá vált az árvízvédelmi beruházás I. ütemének kivitelezése. Ezzel 
kapcsolatban augusztusban volt egy lakossági fórum, ahol a most folyó munkákról és a II. 
ütem terveiről tartottak tájékoztatót. Sajnos ezen nem sokan jelentek meg, de a Danubia 
Televízióban és annak honlapján elérhető a felvétel.  
Az iskolafejlesztési program a közbeszerzés útján halad, az egész beruházásra a testület által 
is jóváhagyott 420 millió forint 520 millióra módosult egy Kormány határozatnak 
köszönhetően úgy, hogy a korábban 20 millió forintos önkormányzati kötelezettségvállalásra 
sincs szükség, tehát az iskolabővítés teljes mértékben állami forrásból valósul meg. Ez a tanév 
még komoly építési munka nélkül fog lezajlani, régészeti kutatás várható csak és valószínűleg 
2016. nyarán az engedélyezett tervek alapján a közbeszerzési eljárás is lefolytatható lesz és 
akkor megkezdődhet az iskola építése. A várható befejezés 2017. szeptembere.  
Az EuroVelo6-os kerékpárúttal kapcsolatosan készül egy tanulmány, amit az önkormányzat 
megrendelt a Visegrádon átvezető nyomvonallal kapcsolatosan. Szeptember 5-én pedig a 
szentendrei járás polgármesterei a Pilisi Tekerő rendezvény keretében egy közös nyilatkozatot 
fognak aláírni, amelyben ismételten szorgalmazzák az EuroVelo6-os kerékpárút megépítését. 
Folynak az egyeztetések és tárgyalások az új CBA építésével kapcsolatosan a jelenlegi áruház 
tulajdonosával. Olyan egyeztetésben vannak, amely arra irányul, hogy pontos ütemtervet 
lássanak és meg tudjanak állapodni a CBA tulajdonosával, hogy milyen feltételekkel tud 
területet igénybe venni az áruház építéséhez, működtetéséhez. Az önkormányzat próbálja 
felgyorsítani ezt a folyamatot és azt is jelezte az építtetőnek, hogy amennyiben nem sikerül az 
álláspontokat közelebb hozni, akkor másik befektetővel fog tárgyalni.  
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A nyár folyamán a Város és Községgazdálkodási csoport több kisebb-nagyobb építési és 
karbantartási munkát végzett el, többek között járdaszakaszok épültek, két utcát sikerült 
rendbe tenni, ezekről a Visegrádi Hírekben részletes tájékoztatást kapnak a lakosok.  
Befejeződött az óvoda homlokzat felújítása. 
Számos kisebb-nagyobb rendezvény volt a rendezvénytéren, nagy érdeklődéssel és sikerrel 
zajlottak, köszöni azoknak a munkát, akik ezeknek az alkalmaknak a szervezésében részt 
vettek.  
A városháza építése kapcsán is újra indult a munka a nyár folyamán és az őszi befejezés is 
reálisnak látszik most már. A korábbi kivitelező cég a Főv2 ellen fölszámolási eljárás indult, 
tehát velük, mint céggel szemben már nem tud az önkormányzat követelést benyújtani a 
cégvezető által vállalt készfizető kezességgel kapcsolatban és a felszámolási eljárással 
kapcsolatosan is az önkormányzat ügyvédje dolgozik.  
Augusztus második felében a volt kemping területén építész tábor keretében fiatal építész 
hallgatók építettek egy ún. térplasztikát, amire akár föl is lehet mászni. Remélhetőleg ez azt a 
folyamatot fogja ellátni, hogy egy mindenki számára örömet okozó tér legyen. Köszönet illeti 
őket és a Magyar Művészeti Akadémiát a tábor támogatásáért.  
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót ismertesse. 
 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett a testületi ülésre a képviselő-
testület 6 fővel van jelen -  
 
Dr Szabó Attila: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos beszámolót 
május 20-tól augusztus 18-ig terjedő időszakra vonatkozóan a képviselő-testület tagjai 
megkapták. Ebben röviden összefoglalásra került, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása hogyan, milyen módon történt meg. Ez alatt a bő négy hónap alatt közel 80 
határozat született és ezek előkészítése, illetve végrehajtása történt meg. Ezek közül négy 
határozatot szükséges kiemelni.  
Az első a 125/2015. (05.20.) határozat, melyben Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
részére az új medikai programhoz szükséges ún. „totem oszlop” valamint egy athroszkóp 
eszközhöz szükséges ún. shaver készülék beszerzéséhez támogatást nyújtott a testület 
119.790,- Ft összegben. A testületi döntésről írásban az ülést követően Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményeit értesítettük, viszont a támogatási szerződés nem került 
megkötésre, mivel még nem kaptunk arról értesítést, hogy a többi önkormányzat is nyújtott-e 
anyagi támogatást, ezért javasoljuk a végrehajtási határidő meghosszabbítását.  
A második a 132/2015. (05.20.) határozat, melyben kamatmentes kölcsön folyósításáról 
döntött a testület az egyik hivatali dolgozó részére. A kamatmentes kölcsön iránti szerződés 
még nem került aláírásra, mert a bank még nem engedélyezte a végtörlesztést, ezért az összeg 
nem került átutalásra. Ahogy engedélyezi a bank a végtörlesztést, akkor kerül aláírásra a 
szerződés, ezért javasoljuk a végrehajtási határidő meghosszabbítását. 
A harmadik a 133/2015.  (05.20.) határozat, melyben a Főv2 Zrt-vel szemben Polgármesteri 
Hivatal felújítására kötött vállalkozási szerződés meghiúsulásával az önkormányzatot ért 
károk, költségek megtérítésére indítandó kártérítési eljárás elindításához szükséges 
1.500.000,- Ft összegű eljárási illeték kifizetéséről döntött a testület. Főv2 Zrt-vel szembeni 
kártérítés iránti peres eljárás benyújtásához szükséges kereset elkészítését követően a Főv2 
Zrt-vel szemben felszámolási eljárás indult, tehát a kártérítési iránti per benyújtására már 
nincsen lehetőség, ezért az eljárás indításához szükséges 1.500.000,- Ft összegű eljárási illeték 
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kifizetése okafogyottá vált, nem kell megfizetni. Ezen ok miatt javasoljuk a 133/2015. (05.20) 
Ökt. határozat visszavonását.  
A negyedik a 175/2015. (08.18.) határozat, melyben a városközpont projekt műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására 2012. november 30-án kötött megbízási szerződés megszüntetéséről és 
a Polgármesteri Hivatal befejező építési munkái kapcsán felmerült műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozóan vállalkozó kiválasztásáról döntött a testület. Az új megbízási 
szerződés nem került megkötésre, mert a szerződéskötés előtt Rigó István a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft a Városközpont projekt projektmenedzseri feladatokat ellátó gazdasági 
társaság alkalmazottja jelezte, hogy a korábbi állításával ellentétben a Polgármesteri Hivatal 
befejező építési munkái kapcsán szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésének díját 
többletköltségként, költségnövekményként a pályázatban már sajnos nem lehet elszámolni, 
ezért teljesen mindegy, hogy Lévay Lászlóval a műszaki ellenőri feladatokra új megbízási 
szerződés vagy a 2012. november 30-án kötött szerződés kerül módosításra. Ha lehet inkább a 
hatályos megbízási szerződés kerüljön módosításra. Lévay László jelezte, hogy neki is 
kedvezőbb lenne, ha a 2012. november 30-án kötött megbízási szerződés kerülne 
módosításra. Ezen ok miatt javasoljuk a 175/2015. (08.18.) határozat visszavonását.  
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
elsőként a 125/2015. (05.20.) Ökt. határozat határidejének meghosszabbításáról szóló 
határozatot tette fel szavazásra, kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 125/2015. (05.20.) Ökt 
határozat (Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére nyújtott támogatás) 
végrehajtási határidejét 2015. november 30-ig meghosszabbítja.  
 

Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a 132/2015. (05.20) határozat határidejének 
2015. november 30-ig történő meghosszabbításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 132/2015. (05.20.) Ökt 
határozat (Jatyel Imréné munkáltatói lakáscélú kamatmentes kölcsön iránti kérelmének 
elfogadása) végrehajtási határidejét 2015. november 30-ig meghosszabbítja.  
 

Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A lejár határidejű határozatok beszámolója kapcsán a harmadik 
határozat, mellyel kapcsolatosan a testületnek döntenie szükséges a 133/2015. (05.20.). Mivel 
a Főv2 Zrt-vel szemben a kártérítési eljárás megindításához szükséges 1.500.000,- Ft eljárási 
illeték kifizetése okafogyottá vált a határozatot szükséges visszavonni. Kérdezte a 
képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 133/2015. (05.20.) Ökt. 
határozatát (Főv2 Zrt-vel szembeni kártérítés iránti peres eljárás indításához szükséges 
1.500.000,- Ft összegű eljárási illeték kifizetése) visszavonja, mivel a Főv2 Zrt-vel szemben 
indult felszámolási eljárás miatt a kártérítési iránti per benyújtására már nincsen lehetőség  
 

Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Végül a városközpont műszaki ellenőri feladataival kapcsolatos 
határozat visszavonása, valamint a műszaki ellenőr szerződésének módosítása kapcsán 
szükséges a testületnek határozatot hozni. Kérdezte a képviselőket, aki az ezzel kapcsolatos 
határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 175/2015. (08.18.) Ökt 
határozatát („Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt műszaki 
ellenőri feladatok ellátására 2012. november 30-án kötött megbízási szerződés megszüntetése 
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és a Polgármesteri Hivatal befejező építési munkái kapcsán felmerült műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása) visszavonja.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Lévay László Mártonnal (2000 Szentendre, Stéger 
Ferenc köz 3.) „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében a 
Visegrád orvosi rendelő épület felújítása, bővítése, új városi rendezvénytér és hozzá tartozó 
kiszolgáló épület kialakítása, Mozi épületének bővítése kulturális központtá, városháza 
bővítése és átalakítása kivitelezési munkáinak teljes körű műszaki ellenőrzésére 2012. 
november 30-án kötött, 2013. november 22-én és 2014. május 16-án módosított megbízási 
szerződést a „Városháza bővítése és átalakítása” projekt kivitelezési munkáinak jelentős 
elhúzódása miatt módosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert - a határozat 
mellékletében  szereplő tartalommal - a megbízási szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Végül kérdezte a képviselőket, aki a 2015. május 20. – 2015. augusztus 
18. közötti időszakra vonatkozó lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2015. május 20. – 2015. augusztus 18. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Visegrádi vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok 
elbírálása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Ahogyan azt a polgármesteri tájékoztatóban azt elmondta, hogy a tavaszi 
pályázat eredménytelen volt. Ezt követően augusztus közepéig két háziorvos jelezte 
érdeklődését Dr Komáromi Ildikó és Dr Kováts Ferenc. Mindkét orvost meghallgatta, melyen 
részt vett néhány képviselő is. Megállapítható, hogy mindkét orvos mind szakmailag, mind 
emberileg is alkalmasak a feladat ellátására, ezért azt a javaslatot fogalmazta meg a mai 
ülésre, hogy kérjék föl a két orvost nyilatkozattételre, hogy vállalják-e a feladatot. Azt a 
sorrendiséget követné a testület, hogy először Dr Komáromi Ildikót kérdeznék meg, 
másodikként pedig Dr Kováts Ferencet.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az előzetes 
meghallgatások alapján mind Dr Kormáromi Ildikó, mind Dr Kovách Ferenc szakmai és 
formai szempontból egyaránt megfelelnek a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos, a 
testület által megfogalmazott szempontoknak. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Dr. Komáromi Ildikót 
és Dr. Kovách Ferencet a visegrádi felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet vállalkozás 
keretében történő ellátásának vállalásáról írásban nyilatkoztassa, a nyilatkoztatás során az 
alábbi sorrendiséget követve: 1. Dr Komáromi Ildikó, 2. Dr Kovách Ferenc 
3) A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy feladatellátási szerződés 
részletei tekintetében az egyeztető tárgyalásokat azzal a háziorvossal folytassa le, aki a 2.  
pontban foglaltak szerint lefolytatott nyilatkozattétel után a feladat ellátását vállalja. Az 
egyeztető tárgyalások eredményéről, javaslatával együtt a polgármester készítsen egy újabb 
előterjesztést, melynek alapján a feladat-ellátási szerződés tartalmáról a végleges döntés 
meghozható. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 15. 

 
3. npr: Vigh Sándor Antal a Visegrád Török u. 7. (533/A/2 hrsz-ú) szám alatti 
önkormányzati tulajdonú társasházi lakás bérbevétel iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület a május 20-i ülésén döntött arról, hogy eladásra hirdeti 
meg a Török utca 7. szám alatti társasházi öröklakást és a hozzátartozó telekrészt. A 
döntésnek megfelelően kiírásra került a pályázat a vagyonrendelet szabályai alapján, a 
helyben szokásos módon meghirdettük. A pályázati kiírásban megjelölt határidőig senki sem 
nyújtott be ajánlatot, azaz az ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázat 
eredménytelen volt. Vigh Sándor Antal a Török utca 7. szám alatti társasház egyik lakója 
levélben kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben jelezte, ha a lakás értékesítésére 
kiírt pályázat eredménytelen lenne, abban az esetben a fentebb megjelölt önkormányzati 
ingatlant a lakásrendeletben foglaltak szerint határozatlan időre bérbe szeretné venni.  Ismert, 
hogy ez a lakás szükséglakás, mivel csak a villany került oda bevezetésre. A kérelmet a 
Népjóléti Bizottság tárgyalta. Az első határozati javaslat a pályázat eredménytelenségének 
megállapítását, míg a második határozati javaslat a Népjóléti Bizottság által megfogalmazott 
javaslatot tartalmazza.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és azt a véleményt fogalmazta meg, 
hogy mivel ebből olyan kevés bevétel lenne, hogy ennyiért ne adja oda, hanem inkább a 
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szükséges felújításokat végezzék el és hagyják meg szükséglakásnak, ha valaki hirtelen olyan 
élethelyzetbe kerül Visegrádon, akkor azonnal oda lehessen adni. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ez a lakást mégis valamilyen úton-módon értékesítenie 
kellene az önkormányzatnak, ezért javasolja, hogy próbálják meg még egyszer értékesíteni, 
esetleg más feltételekkel, mint például a részletfizetés lehetősége.  Így javasolja, hogy az első 
határozati javaslatot fogadja el a testület, a másodiknak az első pontját is, de egyelőre ne 
újítsák fel, hanem próbáljanak meg egy ismételt pályázatot kiírni, és ha az sem sikerül, akkor 
később térjenek vissza rá.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt. Először a 
pályázat érvénytelenségéről szükséges szavazni, kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrád Török u. 7. 
szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra és az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban lévő 
eszmei közös tulajdonú hányadra meghirdetett nyilvános pályázat eredménytelen, mivel az 
ajánlatételi határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett. 
 

Határidő: ---- 
Felelős: --- 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint, ha az ismételt meghirdetéskor esetleg olyan 
árat kapna az önkormányzat, hogy csak több részletben tudják kifizetni az ingatlan vételárát, 
akkor tegyék mellé az önkormányzat részéről azt az ötletet, amit a Népjóléti Bizottság 
javasolt, hogy például amíg a vételár felét nem fizetik ki, addig az önkormányzat igényt 
tarthat a lakásra olyan helyzetben, ha valakinek szükséglakást kell kiutalni. Ha ez 
kivitelezhető. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint Mikesy Tamás és Dr Kucsera Tamás javaslatait 
összegezve, olyan módosító javaslat lenne a célravezető, ha most a II. számú határozati 
javaslat 2. és 3. pontját kiveszik és az  ingatlant és az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban 
lévő eszmei közös tulajdonú hányadot ismételten értékesítésre jelölje ki az önkormányzat. 
Amennyiben ez elfogadható a képviselő uraknak. 
 
Mikesy Tamás: Egyetértett a módosító javaslattal. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a II. határozati javaslat módosítását 
elfogadja, ez imént ismertetettek szerint, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Mikesy Tamás képviselő azon 
módosító javaslatával, mely szerint a Képviselő-testület a Visegrád Török u. 7. szám alatt 
található 533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű önkormányzati 
tulajdonú ingatlant és az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban lévő eszmei közös 
tulajdonú hányadot ismételten értékesítésre jelölje ki. Felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy az 
erre vonatkozó javaslatot dolgozza ki. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a határozati javaslat 2., 3. és a 4. pontja törlésre 
kerüljön. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a II. számú határozati javaslatot az 
elfogadott módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vigh Sándor Antalné 
(Visegrád, Török u. 7.) a Visegrád, Török u. 7. szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú 
„öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan és az 
ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban lévő eszmei közös tulajdonú hányad bérbevételére 
érkezett kérelmét nem fogadja el, mert az ingatlan bérbeadásával befolyó bérleti díj bevétel 
nagyon alacsony és inkább a lakás marad üresen arra az esetre, ha valaki (visegrádi lakos) 
bármilyen rendkívüli élethelyzet folytán lakás nélkül marad, akkor részére ez a lakás azonnal 
kiutalható lehessen.  
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Visegrád Török u. 7. szám alatt található 533/A/2 
hrsz-ú „öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlant és 
az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban lévő eszmei közös tulajdonú hányadot ismételten 
értékesítésre jelöli ki. 
3) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy az épület értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívást dolgozza ki és egyúttal a képviselő-testületi döntésről írásban 
értesítse Vigh Sándor Antalt. 
 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
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4. npr: A Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila:  Képviselő-testület a 2015. január 21-i ülésén döntött arról, hogy a Sziget 
utca 11. szám alatti 1. számú lakás bérleti jogviszonyára vonatkozóan - az előzetesen 
lefolytatott pályázati eljárás alapján - Nagy Lóránttal köt bérleti szerződést, határozott időre, 5 
évre. A bérleti szerződés aláírásra került, amit Nagy Lóránt a bérleti szerződés lejárta előtt 
írásban, augusztus 17-ével felmondott, a lakásból ki is költözött, azt kimeszelve, kiürített 
állapotban adta át. Bérleti díj, illetve rezsi tartozása nincsen és közben a hivatal a közüzemi 
órák átírását is elindította az önkormányzat nevére. A helyi rendelet vonatkozásában a 
képviselő-testület hatásköre a megüresedett lakás bérbeadása. A pályázati kiírás az 
előterjesztés mellékletében szerepel. Előzetes érdeklődés is volt már a lakásra.  
 
Félegyházi András: A testület a második napirendi pontban határozott az orvos kérdéssel 
kapcsolatosan. Ehhez a kérdéshez szorosan hozzátartozik az orvos-lakás kérdése is, ami jelen 
pillanatban nem beköltözhető állapotban van. Ha néhány héten belül változás lesz a 
háziorvosi ellátásban, akkor szükség lehet esetleg egy olyan lakásra, amit a háziorvos 
szolgálati lakásként tud használni, amíg a Harangvirág utcai ingatlant fel nem újítja az 
önkormányzat. Javasolja, hogy ezért ezt a döntést napolják el legalább a következő testületi 
ülésig. Mivel ezzel kapcsolatosan hozzászólás, illetve egyéb javaslat nem volt, ezért kérdezte 
a képviselőket, aki a napirendi pont napirendről történő levételével egyetért, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a Sziget utca 11. 
szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására vonatkozó pályázat kiírása napirendi 
pontot levette napirendről. 
 
5. npr: A Fellegvár Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület 2015. június 17-i ülésén módosította a Fellegvár 
Óvoda alapító okiratát jogszabályváltozások okán. A módosítás beküldésre került a Magyar 
Államkincstárba, aki hiánypótlás keretében módosításra kérte fel az önkormányzatot, a 
Magyar Államkincstár által elfogadott formai szempontok alapján.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Fellegvár Óvoda Visegrád alapító okiratát jelen határozat 1. számú 
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  
 
6. npr: A Visegrád Városi Konyha alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Ennél a napirendi pontnál is ugyanaz a helyzet, mint amit jegyző úr az 
imént ismertetett az előző napirendnél, így mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 
nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Visegrád Városi Konyha alapító okiratát jelen határozat 1. számú 
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi -  
 
7. npr: A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: A Mátyás Király Művelődési Ház esetében is ugyanazon indokok 
mentén szükséges az alapító okirat módosítása, mint az előző két napirendi pontnál, így mivel 
a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2015. (09.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratát jelen 
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. számú 
mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
- Az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  
 
8. npr: Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatásának kérelme 
Visegrádon rendezendő családi hétvége és nemzetközi konferencia megrendezéséhez 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratórium elnöke 
Szalamanov Zsuzsanna úgy, mint a tavalyi évben ismét levélben fordult az önkormányzathoz, 
melyben az Alapítványuk idei visegrádi  programjához kér támogatást. Terveik szerint 2015. 
szeptember 11-13 között kerül megrendezésre a családi hétvége, valamint a nemzetközi 
konferencia a Visegrád Hotelben. Az Alapítvány ebben az évben is az itt töltött 
vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó befizetése alól kér mentességet, tekintve, 
hogy a résztvevők egy része rokkant nyugdíjas, illetve a szülők fele gyermekápolási segélyen 
van és a családok többségének a napi megélhetés is gondot okoz. Az idei családi hétvégén 
100-120 ember vesz részt, melyből a 18 év felettiek száma kb. 70 fő lesz. Ennek megfelelően 
140 vendégéjszakával számolva 57.400.- Ft lenne a befizetendő idegenforgalmi adó. Tavalyi 
évben hasonló indokkal 80.000,- Ft-al támogatta az alapítványt az önkormányzat. A pénzügyi 
fedezet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. 
melléklet 14. egyéb támogatások során rendelkezésre áll.    
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
9. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: A közelgő közmeghallgatáson legyen egyebek napirendi pont, hogy mindenki 
fel tudja tenni a kérdéseit ott a helyszínen, ne a Visegrádi Hírekbe kelljen sorozatosan azt 
olvasni, hogy ki nem kap választ a kérdésére. 
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Félegyházi András: Természetesen bárki bármit megkérdezhet személyesen is, de egyébiránt 
Grósz Gábornak többek között ez is feladata, hogy ezeket a kérdéseket összegyűjtse és a 
megfelelő választ kapjon a kérdező. Természetesen a közmeghallgatáson bárki bármit 
kérdezhet, ennek időpontjára következő testületi ülésen tesz javaslatot. 
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                jegyző 
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2015. szeptember 16-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
1. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) 
számú költségvetési rendelet módosítása 
2. Beszámoló az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 
3. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2014/2015. nevelési évi tevékenységéről 
4. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
telkére vonatkozó beépítési paraméterek megváltoztatásával kapcsolatos módosítás) 
5. A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2011. (X. 05.) 
önkormányzati rendelet módosítása (visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola földszintes épületén meglévő helyi védettség megszüntetése) 
6. A visegrádi Pázmány Péter utca 3. (HRSZ:610) szám alatt lévő ingatlanon álló 
épület (volt Lang-ház) állagmegóvásával és felújításával kapcsolatban érkezett tervezési 
árajánlat megvitatása 
7. Közterületek elnevezése és közterületnevek megszüntetése 
8. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító száma: 
KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) beruházás mobilfalelemeinek ideiglenes tárolására 
érkezett ajánlat 
9. DMRV Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés- és megállapodás megvitatása 
10. Visegrád 617 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondás 
11. Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról  
12. Döntés az októberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról 
13. Visegrád címer és logó használat engedélyezése az Európai Újságírók Szövetsége 
részére 
14. Egyebek



 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án 
18:30 órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző 
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 
 
 
Meghívott: 
 
 
    Láng Anikó pénzügyi vezető 
    Gyurián Mária óvodavezető 
    Rüll Tamás városi főépítész 



 

Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a napirendet, 
jelezte, hogy a napirendi javaslat 8. pontját nem tudja ma tárgyalni a testület, tekintve, hogy 
az energetikai pályázat vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátásra nem érkezett be 
a három árajánlat, így javasolja ezt levenni a napirendről. Mivel a napirenddel kapcsolatban  
módosító javaslat nem volt, így kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II.05.) számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítására két okból volt szükség, 
egyrészt az előirányzat igazítása az eltérő tényadatokhoz, másrészt az idő közben született 
testületi döntések beépítése, melyek az általános tartalék terhére születtek. A bevételi oldalt 
azért kellett módosítani, mert a bevételek magasabbak voltak az előirányzatoknál. Ez többek 
között többlet vízdíj bevételt, magasabb működési bevételt, vagy például az orvosi rendelő 
működtetéséből kifolyólag járó OEP finanszírozást jelenti. Voltak olyan tételek is, amelyek 
nem érintették a költségvetés főösszegét, csak a helyükre kerültek, ilyenek például a 
képviselői tiszteletdíj felajánlások. A testületi döntések kapcsán a tartalékalapból történt 
kötelezettségvállalások, ezeknek a legjelentősebb része a különböző pályázatok önrészét 
jelenti. Jelentős tétel volt az orvosi rendelő működtetésének átvétele miatt a dologi, 
beruházási, illetve személyi kiadás. A bevételi és kiadási többlet egyenlegeként a tartalék 
összege 185.492,- eFt-ra módosult. A módosított költségvetés főösszege 1.766.963,- eFt lett. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A 
tavalyi I. félévhez képest ebben a félévben egy kicsivel kevesebb az adóbevétel, főként az 
idegenforgalmi adóból jött be egy kicsivel kevesebb. Ami viszont feltűnő, hogy a 
magánszemélyek kommunális adója szépen bejött, a többi is közel van az 50%-hoz. A 
kintlévőség jelenleg 53 millió forint, a tavalyi 75 millió forinthoz képest, de ebben jegyző úr 
tájékoztatása szerint nincs benne a két legnagyobb adótartozó. Egy nagy adózóval most 
sikerült megállapodni, talán fizetni is fog, ez olyan 20 millió forintos tételt jelent. A többi 
miből tevődik össze? 
 
Dr Szabó Attila: A megállapodás az I. félév után született meg ezzel a nagy adózóval és 
annak 21-22 millió forint tartozása van. A féléves tényadatok az adók tekintetében nem 
mutatnak reális képet, mert az iparűzési adóbevallásokat a cégeknek május 31-ig kell 
bevallani. Ebből kifolyólag a fizetési meghagyások június hónapban kerülnek kiküldésre és 



 

sok vállalkozás még június 30-ig nem fizeti be az adóját. Ez okozza azt, hogy ilyenkor 
félévkor még nem realizálódnak a várt ütemben az adóbevételek.  
 
Láng Anikó: Adóügyis kolléganővel egyeztetve elmondható, hogy van még egy nagy adózó, 
akinek nagy tartozása van, de ő folyamatosan fizet.  
 
Félegyházi András: Hallgatva a beszámolót az érzékelhető, hogy rendben mennek a dolgok, 
de szeretné hangsúlyozni, hogy ez nem magától van, ebbe nagyon sok munkája van mind az 
önkormányzat, mind a hivatal munkatársainak. Felhívta a figyelmet, hogy rendelet 
módosításról lévén szó, annak elfogadásához minősített többség szükséges. Mivel a témával 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
költségvetési rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta az önkormányzat és intézményei 2015. évi  költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II.05.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló 11/2015. (IX.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
 

11/2015. (IX. 17.) önkormányzati  rendelete 
 az önkormányzat és intézményei 2015. évi  költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú 

költségvetési rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2. npr: Beszámoló az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az I. félévi gazdálkodás rendkívül mozgalmas és eredményes volt, hiszen 
ebben a félévben zajlott le a városháza épületét befejező közbeszerzési pályázat. Szintén 
ebben a félévben került aláírásra a gátpályázat módosítása, amelynek eredményeként 
elkezdődhetett a gáton a munka. Ebben a félévben került át az önkormányzat működtetésébe a 
háziorvosi rendelő, ami rengeteg feladattal járt. Mindemellett a gazdálkodás eredményes volt, 
a működési kiadások időarányosan alakultak, a bevételek pedig az időarányosnál lényegesen 
magasabb szinten teljesültek. Ez a gazdálkodás megalapozta a II. félév gazdálkodását illetve 
az elkezdett beruházások befejezését. Az adóbevételek alakulását Bálint Zsolt bizottsági elnök 
már ez előző napirend keretében is ismertette, azok jól alakultak. A mai nap a II. félévi adók 
befizetési határideje, megállapítható, hogy sokat javult az adófizetési morál, köszönhetően a 
lakosságnak, a vállalkozóknak és nem utolsó sorban jegyző úr munkájának. A bevételi 
oldalon voltak olyan bevételek, amelyeket nem terveztek, ilyen volt például a vízdíj, vagy az 
OEP támogatás, ami az orvosi rendelő működtetésével kapcsolatos. A működési kiadások 
valamennyi intézménynél időarányosan alakultak, kivéve a konyhánál, de az nagyon 
specifikus, mert a működésének a második felére esik az iskolai szünet és a konyha bezárása. 
Beruházások közül ebben az időszakban valósult meg a Fő utcai és Bánya telepi járda 



 

felújítása, illetve kiépítése, befejeződtek a patakok vis maior munkálatai is. Megvalósult az 
óvoda és a konyha szellőztetése, végre megvételre került a főzőüst is. Az eredményes félévet 
a számok is mutatják 568.661 e Ft bevételt és emellett 256.381 eFt kiadást teljesített az 
önkormányzat. Az önkormányzat pénzkészlete 315.412 eFt volt és ez a mai napon az 
adóbevételeknek köszönhetően 377 millió forintra emelkedett.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság elégedett volt a számokkal, köszöni a pénzügyi csoport és 
a VKG munkáját, mert ők elég sok olyan munkát elvégeztek, ami erre a félévre volt 
betervezve és például a Fő utcai járda nem került annyiba, mint ami be volt tervezve, így 
abból a pénzből még mást is meg tudnak csinálni. Valóban van jelenleg 370 millió forint 
pénzkészlete az önkormányzatnak, de jövőre sok mindent szeretnének megvalósítani. A 
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Schüszterl Károly: A lakbértartozásoknál soknak tartja az 1 millió forint körüli tartozást, 
miből tevődik ez össze? 
 
Dr Szabó Attila: Ez három korábbi bérlő lakbértartozása, ami most már 4 éve szerepel a 
nyilvántartásban, ez 600 ezer forintot tesz ki, illetve 400 ezer forinttal szerepel Dr Balázs 
Mária doktornő lakbértartozásként ebben a listában. Ellene fizetési meghagyás került 
kibocsátásra, de sajnálatos módon a korábbi bérlők tartozásait nem tudja behajtani a hivatal, 
mert nincsen végrehajtható jövedelmük. A jelenleg tényleges bérlők közül nagyjából 100-150 
ezer forint a tartozás ebből az összegből, az is abból adódik, hogy valaki nem 15-én, hanem 
mondjuk hónap elején fizet, kicsit átcsúszik a következő hónapra, vagy nem a teljes összeget 
fizetik ki.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztés szerint az önkormányzat 2015. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2015. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 



 

3. npr: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2014/2015. nevelési évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Gyurián Mária óvodavezető 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Gyurián Mária óvodavezető asszonyt, megkérte, hogy 
röviden ismertesse a beszámolót.  
 
Gyurián Mária: Elmondta, hogy a beszámolót több egységre osztotta fel, kitért a személyi és 
tárgyi feltételekre, a létszámadatokra, az éves feladatokra, a kapcsolatrendszerre, valamint a 
továbbképzések és az éves feladatterv megvalósulására. Véleménye szerint nagyon szép, 
magas színvonalú szakmai program folyik az intézményben és ezt az idei évben 
szaktanácsadói vélemény is alátámasztja, valamint a szülői elégedettségi kérdőívek alapján is 
elmondható, hogy a szülők is meg vannak elégedve az intézményben folyó neveléssel. 
Bevezetésre került a belső hospitálás is az intézményben, és nagyon hasznosnak bizonyultak 
és az elkövetkezendő időszakban a pedagógus minősítésben ennek nagyon nagy hasznát 
veszik majd.  Az éves programterv igen gazdagnak bizonyult, ezt igyekeztek a szülők 
igényeihez, illetve az intézmény lehetőségeihez alakítani. A beszámolóban kitért a jövő évben 
megoldandó feladatokra is, ilyen például a logopédus foglalkoztatása.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
elfogadásra javasolja és köszöni az óvoda dolgozóinak a magas színvonalú munkát. Valóban 
fontos megoldandó kérdés, amiről majd a későbbiek folyamán dönteni szükséges, az a 
logopédiai ellátás megoldása az intézményben. Van néhány tárgyi eszköz hiányosság is az 
óvoda tekintetében, kéri a Pénzügyi és a Városfejlesztési bizottságokat, hogy a költségvetés 
készítésekor ezt majd nézzék meg, és ha mód van rá, akkor a jövő évi költségvetésbe 
tervezzék be.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az óvoda beszámolóját elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvoda 
2014/2015. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
 



 

4. npr: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola telkére vonatkozó beépítési paraméterek megváltoztatásával kapcsolatos 
módosítás) 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Rüll Tamás főépítész 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Rüll Tamás főépítészt és felkérte, hogy röviden ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Rüll Tamás: A Helyi Építési Szabályzat és a hozzá kapcsolódó szabályozási terv módosítása 
azért szükséges, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola 8 tantermi bővítését, fejlesztését meg 
lehessen valósítani, mert az iskola telkének szabályozási paraméterei, illetve a hatályos 
jogszabály jelen pillanatban nem teszi ezt lehetővé. Konkrétan a beépíthetőségi százalék, 
illetve a szintterületi mutatók változására van szükség, hogy a fejlesztés megvalósulhasson.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mint 
kiemelten fontos változtatást, ezért került ez ki az általános rendezési terv felülvizsgálatból és 
elfogadásra javasolja a bizottság ezt a fontos lépést, ahhoz, hogy a későbbi fejlesztés meg 
tudjon valósulni.  
 
Félegyházi András: Valóban az ügy fontosságára való tekintettel ezt külön csomagban 
kívánják kezelni, mint módosítást, hiszen itt az idő tényező is nagyon fontos. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, felhívta a figyelmet 
arra, hogy rendelet elfogadásáról van szó, melynek elfogadásához minősített többség 
szükséges, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta a 12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelete 

„ a Helyi Építési Szabályzatról” szóló  
5/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 

 
5. npr: A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2011. (X. 05.) 

önkormányzati rendelet módosítása (visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola földszintes épületén meglévő helyi védettség 
megszüntetése) 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Rüll Tamás főépítész 
 

Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás főépítészt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Rüll Tamás: Ezt a módosítást szintén az iskolafejlesztés teszi szükségessé. Jelen pillanatban 
az iskolának a kis épülete helyi védettséget élvez, ami bizonyos kötöttségeket jelent. Ahhoz, 
hogy ezt a 8 tantermes bővítést minél optimálisabban lehessen megvalósítani, ehhez válik 
szükségessé a helyi védelem megszüntetése, illetve, hogy meg lehessen azt vizsgálni, hogy a 
meglévő épület mely részei tartandók meg és melyek bontandók. Az értékvédelmi tanulmány 
is kitér arra, hogy az a védendő neobarokk architektúra, ami még a 40-es években megvolt az 
épület homlokzatán sajnálatos módon megsemmisült, ezért ez a fajta védelem már nem 
indokolt.  
 
Hintenberger András: Sajnálatos módon a kis épület neobarokk jellege elveszett valamikor 
az átalakítás során valamikor a 40-es évektől napjainkig terjedő időszakban. A kis épület 
védettsége egyébként nem eredendő, mert úgy került rá védettség, hogy egy pályázat 
benyújtásához volt szükséges. Ezt szeretnék most megszüntetni, azzal, hogy nyomatékosan 
kérik a jövőbeni tervezőt, hogy ezt a mostani ablakbeosztást és azt a régi neobarokk 
architektúrát valamilyen szinten vegye figyelembe a tervezéskor, mert jó lenne ezt valamilyen 
formában helyreállítani. Ez okozott némi fejtörést a Városfejlesztési Bizottságnak, de ezzel 
együtt elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy a bizottság felvetése teljes mértékben helytálló, úgy 
tudja, hogy a tervezők is hasonlóan gondolkodnak e tekintetben, de kéri a főépítészt, hogy a 
bizottság kérését hangsúlyozottan továbbítsa a tervezők felé.  
 
Rüll Tamás: A beavatkozás tervtanács köteles, ott természetesen képviselni fogja ezt az 
álláspontot. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, annak elfogadásához minősített 
többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) megalkotta a 13/2015. (09.17.) önkormányzati rendeletét a város építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló 14/2011. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 



 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (09.17.) önkormányzati rendelete 

a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló  
14/2011. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

6. npr: A visegrádi Pázmány Péter utca 3. (HRSZ:610) szám alatt lévő ingatlanon 
álló épület (volt Lang-ház) állagmegóvásával és felújításával kapcsolatban 
érkezett tervezési árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Rüll Tamás főépítész 

 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás főépítészt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Rüll Tamás: A Pázmány Péter u. 3. szám alatti ingatlant 2013-ban vásárolta meg az 
önkormányzat. Az épület a pincesor elején helyezkedik el és olyan karakterjegyeket tartalmaz, 
ami helyi értéket képvisel és nem utolsó sorban helyi védett területen is helyezkedik el. 
Ezeket az értékeket meg kell védeni, melynek első lépése, az épület állagmegóvása. Erre a 
hivatal árajánlatokat kért be három olyan tervező cégtől, akiknek referenciájuk van ilyen 
jellegű épületek tervezésében.  A három árajánlat közül a legolcsóbb ajánlatot Török Ádám és 
Kováts Ábel építész tervezők adták be 790.000,- Ft+ Áfa áron.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
legolcsóbb ajánlatot, mivel azok azonos tartalommal érkeztek be és nem volt túl nagy 
különbség közöttük árban. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy – a mellékletben szereplő árajánlatot elfogadva - Török Ádám és Kováts Ábel 
alkotta alkotócsoportot 790.000 Ft + 27%ÁFA, azaz bruttó 1.003.300 Ft tervezői díjért 
megbízza a visegrádi Pázmány Péter utca 3. (HRSZ:610) szám alatt lévő ingatlanon álló 
épület állagmegóvási és felújítási munkáinak engedélyezési szintű tervezési munkáival. 



 

2) A képviselő-testület a tervezési díjhoz szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.05.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 
dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Török Ádámmal és 
Kováts Ábellel kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 
 
7. npr: Közterületek elnevezése és közterületnevek megszüntetése 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Magyarországon eddig nem volt egységes címnyilvántartás, de 2015. július 
1-től bevezetésre kerül egy központi címregiszter, melynek az a célja, hogy a 
lakcímnyilvántartásban, a postai címnyilvántartásban, valamint az ingatlan-nyilvántartásban 
lévő címek azonosak legyenek. Az ezzel kapcsolatos feladatokat egy kormány rendelet a 
jegyző hatáskörébe utalta, aki köteles ezt a nyilvántartást vezetni. Ennek keretében felül kell 
vizsgálni a címeket, amely érinti a közterületek elnevezését és jellegét is. A közterületek 
nevének felülvizsgálata során kiderült, hogy vannak olyan közterületek, amelyeknek a jellegét 
meg kell határozni, de van olyan is, amelynek nem volt elnevezése. Ezeket a közterületeket el 
kell nevezni, ami a képviselő-testület hatásköre. Vannak a nyilvántartásban olyan közterületek 
is, amelyekhez címképzés alapját képező ingatlan nem tartozik, ezért megszüntetése javasolt. 
Ezeknek a felülvizsgálata történt meg, erre tett javaslatot az előterjesztésben, melyet a 
Közművelődési Bizottság is megtárgyalt, a határozati javaslat az ő módosító javaslatukkal 
szerepel az előterjesztésben.  
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság igen hosszasan tárgyalta a témát és az eredeti 
előterjesztéshez képest több ponton kért módosítást, amit a tegnap kiküldött előterjesztés már 
tartalmaz. Viszont a Várszer dűlő még nem jól szerepel ebben az anyagban sem, mert 
kiderült, hogy a „szer” kifejezést, mint közterület jelleget elfogadja a címnyilvántartás, így a 
bizottság módosító javaslata az, hogy Vár szer elnevezést használják a Várszer dűlő helyett. 
Egyébiránt a bizottság a már átvezetett módosításokkal együtt javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Bálint Zsolt: Ezeket nem kell az ott lakókkal véleményeztetni? 
 
Félegyházi András: Van olyan javaslat, amit elve az ott lakók fogalmaztak meg. 
 
Dr Szabó Attila: Nincs erre jogszabályi előírás, természetesen lehet véleményezni, de az 
nagyon mobilis lehet. A javaslat egyébként a helyi sajátos földrajzi nevek, elnevezések 
figyelembevételével került kialakításra. Sok olyan eset is van ezek között az elnevezések 
között, amelyek a köztudatban eddig is benne voltak, mint például a Panoráma út, de a 
címnyilvántartásban hivatalosan nem szerepeltek.  



 

 
Bártfai István: Van ennek határideje? 
 
Dr Szabó Attila: Július 1-től indult a címregiszterben az adatok feldolgozása. A jogszabály a 
címek felülvizsgálatára vonatkozóan december 31-ét jelölte meg, mint elsődleges határidőt. 
De a címek felülvizsgálatához nem tud a hivatal addig hozzákezdeni, amíg a közterületek 
elnevezése nem történik meg. Tehát most ez az első lépés, ezután lehet a házszámokra rátérni.  
 
Bártfai István: Azokban az esetekben, ahol lakcímmódosításra lesz szükség, ott jó lenne a 
lakosoknak előzetesen egy értesítést kiküldeni, vagy lehetőséget adni nekik egy 
megbeszélésre. 
 
Dr Szabó Attila: Előzetesen a júliusi Visegrádi Hírekben megjelent erre vonatkozólag egy 
általános tájékoztató. A közterületek elnevezése és a címképzés az két lépcsős. A közterületek 
elnevezése a testület hatásköre, a házszámképzés, pedig a helyi rendelet értelmében a 
polgármesteré. A lakosságtól több esetben is jelzés érkezett már arra vonatkozóan, hogy a 
házszámozás problémát okoz nekik a mindennapi életben. Tehát lehet megkérdezni, de azt 
lehet mondani, hogy a lakosság részéről ez egyfajta igény is, hogy rendbe legyenek a 
közterületek elnevezései és főként a házszámok.  
 
Bártfai István: A közterületek elnevezése kapcsán úgy érzi, hogy az új elnevezések esetén az 
ott lakóknak lehetőséget kellene biztosítani a véleménynyilvánításra.  
 
Félegyházi András: Egyetért azzal az elvvel, hogy olyan utcákban, amelyeknek eddig nem 
volt neve, vagy most változik esetleg az elnevezése abban az esetben az ott lakók véleményét 
meg lehet kérdezni, de ezek nem olyan természetűek, hogy ennek relevanciája lenne.  
 
Mikesy Tamás: Ahol esetleg ez felmerülhet, amit Bártfai István mondd, az a Bányatelep, a 
Harangvirág utca folytatásaként és a Duna parti út ezen szakasza, valamint a Kőbánya utca, 
ami új elnevezés lesz.  
 
Dr Szabó Attila: Itt az volt az alapvető probléma, hogy több közterületnek volt ugyanaz az 
elnevezése, nevezetesen a Bányatelep és ebből kifolyólag van olyan eset, hogy két különböző 
ingatlannak ugyanaz a házszáma. A Kőbánya utca elnevezés onnan datálódott, hogy a 
buszmegálló elnevezésénél ott a Kőbánya.  
 
Bártfai István: Érti, de a lakosok közül már így is sokan megállították, akiknek ezt el kellett 
magyarázni, így jobb volna ezt egyértelműsíteni a lakossággal. 
 
Dr Szabó Attila: Minden esetben, amikor házszámok fognak változni, azok az ingatlan 
tulajdonosok előzetesen kapnak egy értesítést, hogy indul egy erre vonatkozó eljárás és abban 
az eljárásban mindenki megejtheti a maga javaslatát. Azt le kell szögezni, hogy a 
címnyilvántartás sajnos Visegrádon is 40-50 évvel ezelőtt rosszul alakult ki, ezt rendezni kell, 
ami kompromisszumokkal jár és nem fog menni egyik napról a másikra, ezért a lakosság 
részéről is megértést kér. Biztosan lesznek olyanok, akik a régi házszámozáshoz fognak 
ragaszkodni, de lesz olyan is, aki éppen azt szeretné, hogy az változzon és rendeződjön, de ez 
csak komplett címrendezéssel valósulhat meg.  



 

 
Bálint Zsolt: Miért nem maradhat ott minden Bányatelep, csak kapnának új házszámokat? 
Kötelező utcának elnevezni mindent? 
 
Dr Szabó Attila: Nem kötelező, a kormányrendelet mellékletében van egy felsorolás, ami 
alapján a közterület jellegét meg lehet határozni. A három különböző közterületet másként 
kell elnevezni és közterület jelleget is kell adni neki, az, hogy melyik maradjon Bányatelep, az 
döntés kérdése.  
 
Hintenberger András: Véleménye szerint, az a rész, ami a Harangvirág utcától fölfelé megy, 
az maradna Bánya telep és a Harangvirág utcának ott lenne vége, ahol most is vége van.  
 
Félegyházi András: Tehát a módosító indítvány úgy szól, hogy a határozati javaslat 4.) a) 
pontja a „Harangvirág utca” elnevezésről „Bánya telep” közterület elnevezésre változna. 
 
Mikesy Tamás: Ezen kívül van még egy másik módosító javaslat az 1.) e) pontban a „Vár 
szer” tekintetében.  
 
Félegyházi András: Megkérdezte Bártfai István képviselőt, hogy a kiértesítésre vonatkozó 
javaslatát fönntartja-e? Nyilván mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy az eljárás folyamán 
módosítást kérjen. 
 
Bártfai István: Abban az esetben, ha a földhivatali és egyéb értesítések előtt a lakók is 
értesítve lesznek, akkor visszavonja javaslatát.  
 
Dr Szabó Attila: Igen, természetesen a lakosság már az előtt értesül, hiszen a határozatot 
kézhez kapják majd. 
  
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
a vitát lezárta. 
Először a módosító javaslatokat tette fel szavazásra. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatával, hogy a határozati javaslat 1.) e) 
pontjában a „Várszer dülő” elnevezés „Vár szer” elnevezésre változzon, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Mikesy Tamás képviselő azon 
módosító javaslatát, mely szerint a közterületek elnevezésével és közterületnevek 
megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslat 1. e) pontja „Vár szer” közterület 
elnevezésre változzon.  



 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Hintenberger András képviselő 
azon módosító javaslatával, mely szerint a határozati javaslat 4.) a) pontjában a „Bányatelep 
közterület elnevezése nem „Harangvirág utca” elnevezésre, hanem „Bánya telep” elnevezésre 
változzon, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hintenberger András képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint a közterületek elnevezésével és közterületnevek 
megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslat 4. a) pontja „Bánya telep” közterület 
elnevezésre változzon.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot az imént elfogadott módosításokkal együtt elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. október 1-i 
hatállyal     
a) a Visegrád 1633 hrsz-ú közterületet „Áprily Lajos köz”-nek nevezi el,  
b) a Visegrád 1584 és a 1598 hrsz.-ú közterületeket „Szentgyörgypuszta köz”-nek nevezi el,  
c) a Visegrád 877 hrsz-ú közterületet „Rákóczi utca”nak nevezi el,  
d) a Visegrád 892 hrsz-ú közterületet „Újhegy dűlő”-nek nevezi el,  
e) a Visegrád 719 és a 708/2 hrsz-ú közterületeket „Vár szer”-nek nevezi el,  
f) a  Visegrád 736 hrsz-ú közterületet „Szőlőskert utca”-nak nevezi el, 
g)  a Visegrád 1217/1, 0195/2, 0195/5 és a 0195/6 hrsz-ú közterületeket „Sólyom utca”-nak 
nevezi el, 
h) a Visegrád 550 hrsz-ú közterületet „Szent László utca”nak nevezi el. 



 

2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. október 1-i hatállyal 
a) a Visegrád „Apátkúti vadászház” közterület (0165 hrsz) elnevezése „Apátkúti völgy” névre 
változik, 
b) a Visegrád „Feketehegy” közterület (786 hrsz) elnevezése „Feketehegy utca” névre 
változik, 
c) a Visegrád „Gizellatelep” közterület (11-es számú főút Szent Kozma és Damján 
Rehabilitációs Szakkórházi bekötő úttól a Berkenye utcai bekötő útig, 050 hrsz) elnevezése 
„Gizella út” névre változik, 
d) a Visegrád „Királykunyhó erdészház” közterület elnevezése „Királykunyhó völgy” névre 
változik, 
e) a Visegrád „Nagyvillám” közterület (0125/16 hrsz) elnevezése „Nagyvillám lejtő” névre 
változik, 
f) a Visegrád „Pataksétány” közterület (347/1 hrsz) elnevezése „Patak sétány” névre 
változik, 
g) a Visegrád „Pázmány utca” közterület (611/1 hrsz) elnevezése „Pázmány Péter utca” 
névre változik, 
h) a Visegrád „Sibrik erdészház” közterület (1090 hrsz) elnevezése „Sibrik dűlő” névre 
változik. 

3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. október 1-i hatállyal a Visegrád 
közterületnév jegyzékében szereplő Lepence utca közterület elnevezését megszünteti.     

4) A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. október 1-i hatállyal 
a) a Visegrád 192 és a 869 hrsz.-ú közterületek esetében a „Bányatelep” közterület elnevezés 
„Bánya telep” névre változik, 
b) a Visegrád 189/5 és a 1705 hrsz.-ú közterületek esetében a „Bányatelep” közterület 
elnevezés „Kőbánya utca” névre változik, 
c) a Visegrád „Bányatelep” közterület (a 11-es számú főút 191/1 hrsz.-ú ingatlantól  
Esztergom felé vezető a VIFA Kft telephelyéig terjedő szakasza, 050 hrsz) elnevezése „Duna-
parti út” névre változik. 
5) A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. október 1-i hatállyal a Visegrád 
közterületnév jegyzékében szereplő Mátyás forrás, Tamáshegy, Kisvillám és Diós közterület 
elnevezést megszünteti.     
6) A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. október 1-i hatállyal  
a) a Visegrád 0101, 1088, 1083, 0110 és a 013 hrsz.-ú közterületeket „Panoráma út”-nak 
nevezi el és a 
b) a Visegrád közterületnév jegyzékében szereplő Feketehegy és Várkert dűlő közterület 
elnevezést megszünteti. 
7) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.,2.,4. és a 6/a pontokban szereplő 
közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el.    
8) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi táblák elkészítéséről és 
kihelyezéséről intézkedjen.  
9) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új és a megszűnt közterületi nevekről az 
érintett hivatalokat (Földhivatal, Városi Rendőrkapitányság, Mentőszolgálat, Tűzoltóság, 
Postahivatal, Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala, közüzemi 
közszolgáltató vállalatok stb.) értesítse, valamint az érintett lakosokat tájékoztassa.  
10) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új és a megszüntetett közterületi neveknek az 
utcanévjegyzéken történő átvezetéséről gondoskodjon.  
 



 

Határidő: 7. pont esetében 2015. december 31. 
8. pont esetében 2016. február 29. 
9. pont esetében 2015. október 31. 
10. pont esetében 2015. december 31. 
Felelős: 7. pont esetében Félegyházi András polgármester 
8. pont esetében Félegyházi András polgármester 
9. pont esetében Dr. Szabó Attila jegyző 
10. pont esetében Dr. Szabó Attila jegyző 
 

8. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító 
száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) beruházás mobilfalelemeinek 
ideiglenes tárolására érkezett ajánlat 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházás kétüteművé vált és a II. ütem tartalmazza a 
mobil alumínium elemek tárolására szolgáló épület megvalósítását. Ezt az épületet újra kellett 
tervezni, mert az előző semmilyen szempontból nem volt megfelelő, de ez részben emiatt is 
csak a II. ütemben tud majd elkészülni, viszont addig is az idén leszállításra kerülő elemeket 
tárolni kell valahol. A mobilfal elemek tárolására Visegrádon megfelelő fedett, zárható 
épülettel egyedül a Pilisi Parkerdő Zrt. rendelkezik, ezért az önkormányzat tőlük ajánlatot kért 
be. Ajánlatuk szerint a kizárólagos tulajdonukban lévő Lepence-völgyi volt fafeldolgozó 
üzem 300 m2-es részét havi 50.000.-Ft+0%áfa áron adnák bérbe az önkormányzatnak. Ez 
akkor indul, amikor a műszaki átvétel megtörténik.  
 
Bálint Zsolt: A második ütem közbeszerzése mikor fog kiíródni? 
 
Félegyházi András: Abban a pillanatban amint a tároló épület építési engedélyt kap, mert 
akkor lehet kiírni. Az építési engedélyeztetési eljárás már folyamatban van, a szakhatósági 
eljárások már meg vannak, innentől a hatóságon múlik, mikor adja ki az engedélyt.  
 
Bálint Zsolt: Ezen az ideiglenes helyen a Parkerdő vállalja a felelősséget az őrzésért? 
 
Félegyházi András: Nem, ez az önkormányzat felelőssége. Vagy meg kell bízni valakit az 
őrzéssel, vagy riasztót és kamerát kell fölszerelni. Riasztó egyébként van, amit a 
polgármesteri hivatalba szereltek föl ideiglenesen.  
 
Schüszterl Károly: A riasztót mindenképpen föl kell szerelni, ami be van kötve valahová, 
illetve biztosítást is kell kötni rá.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 



 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt-től 
(2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.) havi 50.000.-Ft+0%áfa bérleti díj ellenében 2016. 
december 31-ig bérbe veszi a tulajdonában lévő 2025 Visegrád, Lepence völgyben (1209 hrsz) 
található önálló bejárattal rendelkező fedett, zárható épületének 300 m2-es részét a „Duna-
menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-
2011-0004) beruházás mobilfal elemeinek tárolására.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel - a határozat mellékletét képező tartalommal – a bérleti szerződést kösse 
meg. 

 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
9. npr: DMRV Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés- és megállapodás megvitatása 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A DMRV Zrt. elküldte a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített új 
Vízi közmű üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést és a vagyonértékelés 
elkészültéig szóló megállapodás tervezetet az önkormányzat tulajdonában lévő vízi 
közművekre vonatkozólag. Ez gyakorlatilag a Diós és Szentgyörgypuszta településrészen lévő 
csatornahálózatot jelenti, mert az összes többi állami tulajdonban van. Jelenleg az 
önkormányzatnak nincs élő szerződése ezeknek a szakaszoknak az üzemeltetésére a DMRV-
vel, ezért javasolt az üzemeltetési szerződés megkötése. A DMRV által az önkormányzatnak 
fizetett bérleti díj mértéke egy vagyonértékelés kapcsán lesz meghatározva, ez elkezdődött, 
határideje október 31. Amíg ez nem kerül megállapításra a DMRV azt javasolja, hogy egy 
külön megállapodásban legyen rögzítve, hogy a bérleti díj akkora mértékű legyen, amely az 
adott évben a vízi közmű felújításra, rekonstrukcióra fordít a DMRV. A határozati javaslat 
megegyezik a városüzemeltetési bizottság javaslatával.  
 
Bártfai István: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, jegyző úr minden elmondott, a 
bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 



 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ellátási felelősségi 
körében a tulajdonában álló víziközmű-vagyona üzemeltetésére és víziközmű-szolgáltatási 
tevékenység ellátására a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 
jelöli ki.  
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt víziközmű-vagyon üzemeltetésére 
és víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel  
viziközművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést és megállapodást köt. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt-vel - a határozat mellékletét képező tartalommal – a bérleti-üzemeltetési 
szerződést és megállapodást írja alá.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Visegrád 617 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondás 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Dr Szél Péter ügyvéd megkereste az Önkormányzatot, hogy a Visegrád 617 
hrsz-ú lakóház és udvar megnevezésű, 146 m² alapterületű, természetben a Visegrád, Mátyás 
király utca 13. szám alatt található ingatlan adás-vétele okán az önkormányzat nyilatkozzon, 
hogy az elővásárlási jogával élni kíván-e. Az ingatlan vételára a csatolt adás-vételi szerződés 
szerint 4.700.000,- Ft. A témát a Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy mondjon le az elővásárlási jogáról az 
önkormányzat, mert nincs rá szükség. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, sokáig szükséglakásként 
ugyan gondolkodott az ingatlanban, de ezt az árat az önkormányzat értékbecslővel nem tudná 
kihozni, ezért azt javasolja, hogy mondjon le az önkormányzat az elővásárlási jogáról. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 
 
 



 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elővásárlási jogáról a 
Visegrád belterület 617 hrsz. szerint nyilvántartott, 146 m² alapterületű, kivett lakóház és 
udvar megjelölésű, Visegrád Mátyás király utca 13. szám alatt található ingatlan 
vonatkozásában lemond. 
 

Határidő: 2015. szeptember 18. 
Felelős: Félegyházi András  polgármester 

 
 
11. npr: Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról  

Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Amikor az új bizottság megalakult, akkor célul tűzte ki, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatokat a három testvérváros esetében szélesíteni fogja. E célt szolgálva idén létre is 
jött a város költségvetésében a testvérvárosi alap. Erre vonatkozóan két körben kiírásra is 
került a pályázat, bár ennek kell egy kis idő, hogy a civil szervezetek megérezzék ennek 
jelentőségét. Mindhárom testvérvárosi kapcsolat esetében előrelépés történt. Lancianoban 
megvalósul egy kiállítás. Parajd esetében egy civil szervezet programot ad, illetve 
Obergrüzburg esetében is formálódik egy decemberi kiutazás és megjelenés az adventi 
időszakban. Tehát a bizottság valóban élő kapcsolatokat szeretne kialakítani ezen 
testvérvárosok esetében. 
 
Félegyházi András: Amennyiben ez a visegrádi emberek, szervezetek fontosnak érzik, akkor 
ő is megpróbál megtenni mindent a kapcsolatok élővé tétele tekintetében, szívesen teszi, 
viszont amennyiben ez a visegrádiaknak ez nem fontos, akkor azért, hogy legyen hová 
elutazni időnként, azért nem érdemes ezeket a kapcsolatokat fönntartani. A fiatal 
generációknak viszont ez nagy lehetőség, és fontosnak tartja, hogy ők eljussanak ezekbe a 
testvérvárosokba. Megköszönte a tájékoztatót. 
 
12. npr: Döntés az októberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: A képviselő urak is megfogalmazták és más irányból is felmerült az az 
igény, hogy a tavalyi választás óta eltelt egy év alatt sok kérdés merült fel, ami választ vár, 
ezért javasolja egy közmeghallgatás megtartását. Ennek különös aktualitást ad az, hogy az 
önkormányzatnak gazdasági programot kell elfogadnia. Ezt szeretné a közmeghallgatáson 
közzé tenni, ismertetni, illetve vitára bocsátani, majd az ott elhangzott javaslatokat egy 
testületi ülés keretében áttekinteni és a programot elfogadni. A közmeghallgatás időpontjára 
október 9-ét 18 órát javasolja a Mozi épületében. A tervezett téma a gazdasági program 



 

megvitatása, beszámoló a képviselő-testület választások óta eltelt egy év munkájáról, 
valamint az egyebek. 
 
Bálint Zsolt: Hadházy Sándort országgyűlési képviselő urat erre külön meghívják? 
 
Félegyházi András: A közmeghallgatásra természetesen mindig kap meghívót, ez eddig is 
így volt. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. október 9-én 18 

órakor a visegrádi Mozi épületében közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 
- Az önkormányzat gazdasági programjának megvitatása,   
- Beszámoló a képviselő-testület a választások óta eltelt 1 éves munkájáról, valamint 
- Egyebek. 

2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy a közmeghallgatás helyben 
szokásos módon (hirdetőtábla, honlap) történő meghirdetéséről intézkedjen. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:          Dr. Szabó Attila  jegyző 

 
13. npr: Visegrád címer és logó használat engedélyezése az Európai Újságírók 

Szövetsége részére 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Európai Újságírók Szövetség éves konferenciáját idén Budapesten tartja és 
egy visegrádi kirándulás is része lenne a programjuknak. Ezen szövetség kereste meg az 
önkormányzatot, hogy az erre az alkalomra összeállított programfüzetükben Visegrádot is fel 
kívánják tüntetni a városi logóval és címerrel, ezért szükséges a lógó és címer használat 
engedélyezése. Visegrád címerének és zászlajának alkotásáról és használatának 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében az engedély kiadása a képviselő-
testület hatásköre, az abban meghatározott feltételekkel. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 



 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2015. (09.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi az Európai 
Újságírók Szövetsége részére Visegrád címerének és logójának használatát az Európai 
Újságírók Szövetségének 2015. október 8-11 között Budapesten rendezendő 53. konferenciája 
kapcsán kiadandó programfüzetben Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából.  
2) Visegrád címerét és „Millenniumi logóját” kizárólag a heraldikai szabályok betartásával, 
hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, arányának, színeinek, a címer egységes 
szerkezetének megőrzésével szabad használni. A címert és a „Millenniumi logót” csak olyan 
mértékig szabad kicsinyíteni, amely mérték a hiteles ábrázolást nem sérti. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse az Európai Újságírók Szövetségét. 
 
Határidő:  engedély kiadására: azonnal 
   a címer használatára: 2015. október 8-11. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 
 
14. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Beszámolt arról, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 
hozzájárult ahhoz, hogy lezáródjon az iskola tervezői közbeszerzési eljárása és szeptember 
28-án aláírásra kerülhet a tervezési szerződés. Ezzel párhuzamosan remélhetőleg a régészeti 
munkák is meg tudnak kezdődni és az ősz folyamán a hátsó udvar területén ezek a munkák 
megkezdődhetnek. A kis épület alatt persze csak akkor, ha a kivitelezés megindul. 
Fontosnak tartja, hogy a gazdasági program tervezetét ismerje meg mindenki, és ha van 
javaslata azt tegye meg. 
A háziorvos keresés kapcsán elmondta, hogy meghallgattak két olyan háziorvost, akik 
alkalmasak lettek volna a feladatra, sajnos az egyikük családi okok miatt visszalépett. A másik 
jelölt, akivel egészen közel volt a megállapodás egy hirtelen bekövetkezett esemény miatt 
nem tudja elvállalni. Egy másik doktorral szintén fölvették a kapcsolatot, de még nem tud 
semmi konkrétumról beszámolni. Folyamatosan fönt van a pályázat a megfelelő internetes 
felületeken, tehát aktívan keresi az önkormányzat a praxist betöltő háziorvost. 
A mai napon első fokú ítélet született abban a perben, amit korábbi kinevezett jegyző asszony 
indított a Polgármesteri Hivatal, illetve a polgármester ellen. A munkaviszonyát elvesztő 
jegyző asszony 24 havi illetményét követelte bírósági úton, mint kárátalányt. Tekintettel arra, 
hogy állítása és keresete szerint a felmondás indokolása nem felelt meg a törvényi 
előírásoknak. A bíróság helyt adott abban az értelemben a keresetének, hogy elfogadta, hogy 
az indoklás valóban nem volt megfelelő, kárátalányként pedig 7 havi illetményt állapított meg 
első fokon. Ez számokban nagyságrendileg kifejezve a 9,2 millió forinthoz képest 2,7 millió 
forintot jelent. Ez a képviselő-testület által is megfogalmazott bizalomvesztés és ezáltal a 



 

munkaviszony megszüntetése pénzügyi értelemben az előzetes megbeszéléseknek 
megfelelően úgy történt, hogy jegyző asszony a törvény szerint járó végkielégítést megkapta. 
Az indoklás, amit ő vitatott oly módon fogalmazódott meg, mely szándéka szerint egy 
emberséges elbocsátó mondat, amely nem akadályozza őt abban, hogy bárhol máshol szakmai 
karrierjét folytassa, ami be is következett, hiszen felmondási idő letelte után ismét kinevezett 
jegyzőként dolgozhat tovább. Ezek után személyesen rosszul érintette a kereset, amit 
minősíteni nem szeretne, de nagyon tanulságos volt. Jegyző asszony ügyvédje már ott a 
tárgyaláson jelezte, hogy fellebbezéssel kívánnak élni az ítélettel kapcsolatosan, az 
önkormányzat álláspontja még nem alakult ki e tekintetben. 
 
Schüszterl Károly: A Rév utcai ún. Scheili ház kapcsán történt-e valami előrelépés a 
tárgyalások során? 
 
Félegyházi András: Egyeztetés történt a tulajdonos képviselőjével, a legutóbbi tárgyalás 
emlékeztetője elkészült, arra válasz még nem érkezett. Ez amiatt érdekes, mert 
összefüggésben van az élelmiszer üzlet építésével kapcsolatban, de ennek megvétele vagy 
esetleges kisajátítása igazából nem befolyásolja egy új élelmiszerbolt megépülését és 
működését.  
 
Bálint Zsolt: A hivatal épülete hogy áll, mikor lesz az átadás? 
 
Félegyházi András: Az építkezés nagyon jól halad, a kert építés zajlik, a padlóburkolatok 
még hátra vannak. A műszaki átadást legkésőbb október 9-én kell megkezdeni, de az 
elhúzódhat néhány hétig, de reális esély van arra, hogy ez október folyamán lezárul és utána 
megkezdődhet a költözködés. Tehát az idei évben vissza fog tudni költözni a hivatal. Sajnos 
pénzügyi értelemben egy rettenetesen bonyolult folyamat van e mögött, illetve van néhány 
kivitelezési probléma is az előző kivitelező hibájából ezeknek a kezelése nem egyszerű, 
valószínűleg még e tekintetben testület előtt is lesz néhány téma. 
 
Bálint Zsolt: A bútorokat mikor lehet elkezdeni megrendelni? 
 
Félegyházi András: Az ajánlatkérések most mennek ki, készült egy berendezési terv. Négy 
helyről kérnek be árajánlatot, ha ezek beérkeznek, akkor ez testület elé kerül, de 
természetesen az erre előirányzott keretbe bele fog férni. 
Egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                jegyző
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 
18:30 órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
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Félegyházi András polgármester 
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    Bártfai István 
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Dr Szabó Attila jegyző helyett 
Miklós Melinda igazgatási csoportvezető 

 
 
 
 
 
Meghívott: 
 
 
    Rüll Tamás városi főépítész 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjét 
elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
fordulójához való csatlakozás 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy jegyző úr a mai ülésen nem tud jelen lenni, 
felkérte Miklós Melinda igazgatási csoportvezetőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Miklós Melinda: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kiírta a Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot. 2016-ban is, mint tavaly „A” és „B” típusú 
pályázat került kiírásra, tehát a pályázat előreláthatólag ugyanolyan konstrukcióban fog 
zajlani, mint az elmúlt évek során. Az önkormányzat a korábbi években is csatlakozott az 
ösztöndíj rendszerhez, így a 2015. évi költségvetésben is előirányozta az erre vonatkozó 
keretösszeget, tehát a forrás 730 ezer forinttal rendelkezésre áll. A képviselő-testületnek most 
az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándékról kell döntést hoznia, melynek benyújtási 
határideje 2015. október 1.  
 
Mikesy Tamás: Általánosságban elmondható, hogy a Közművelődési Bizottság mindig 
támogatta ezt a pályázatot, így most is ezen a vélemény lenne, csak az ügy sürgősségére 
tekintettel ez nem került most bizottság elé. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2015. (09.29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 
2) A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális 
körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/fő összegben határozza meg.  
3) A Képviselő-testület támogatás keretösszegét, 730. 000,- Ft az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 15. melléklet 5. sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálását a Népjóléti Bizottság hatáskörébe 
utalja. 
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5) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos feladatokat 
lássa el. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 

 
2. npr: Visegrád településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán felmerülő tervezési 
feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárás indítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Rüll Tamás főépítész 
 
Félegyházi András: Felkérte Rüll Tamás főépítészt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Rüll Tamás: A településrendezési terv, illetve a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára, módosítására szükség van - többek között - törvényi kötelezettség miatt is. 
A korábbi településrendezési eszközök készítőjének a Város Teampannon Kft tervező 
gárdájának szerzői joga van, de amiért mégis közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, annak az 
az oka, hogy egy minta árajánlat alapján kiderült, hogy a közbeszerzési értékhatár fölött van 
ez a tervezői munka.  
 
Félegyházi András: Ez egy hirdetmény nélküli meghívásos eljárás lesz, melyre négy építész 
irodát fognak felkérni, amelyből ketten dolgoztak már Visegrádon.  
 
Bálint Zsolt: Ebbe a négy építész irodában benne van az is, aki a korábbit csinálta és miattuk 
indultak kártalanítási perek? 
 
Félegyházi András: Igen, de álláspontja szerint a perek nem az ő hibájukból adódtak. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ő ez nem így látja, ezért nem tudja támogatni. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, sajnos elég magas 
árajánlat érkezett be, de ez várható volt. Úgy gondolják, hogy az integrált városfejlesztési 
stratégiát nem kellene megcsinálni, de a többi rész tekintetében a bizottság javasolja a 
mielőbbi intézkedés, vagyis a közbeszerzési eljárás elindítását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2015. (09.29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 
településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán felmerülő tervezési feladatok elvégzése 
tárgyában a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A§ (1) bekezdése szerint 
nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képviselő-testület a Visegrád településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán 
felmerülő tervezési feladatok elvégzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
3)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre 4 ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak: 
a) Város-Teampannon Kft 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. (tervező: Koszorú Lajos) 
b) Hadas Építész Mérnöki Művészeti Kft 3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. fsz. 2. (tervező: Rudolf 
Mihály – Szőke László) 
c) Urban-Lis Studió Kft  1031 Budapest, Kadosa u. 19-21.  (tervező: Liszkay Krisztina) 
d) Kálmán Kinga 2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 1. 
 

Határidő: eljárás megindítására 2015. október 5. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A Polgármesteri Hivatal irodabútor beszerzésére érkezett árajánlatok 
megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: A polgármesteri hivatal átépítése végre olyan fázisba került, hogy 
elérkezett a pillanat, hogy meg lehet rendelni az irodabútorokat. A képviselő-testület erre az 
ez évi költségvetésben bruttó 8,1 millió forintot tervezett be. Ennek megfelelően árajánlatot 
kért be a hivatal négy cégtől, illetve plusz még egytől, de tőlük csak székekre vonatkozóan. 
Próbálták azt az elvet követni, hogy a bútorok ne legyenek a legolcsóbbak, sem pedig a 
prémium kategóriák. Hosszú távú minőségi és visszafogott árfekvésű gyártóktól próbáltak 
árajánlatot kérni. A beérkezett ajánlatok alapján, melyek a testületnek is kiküldésre kerültek 
megállapítható, hogy a Telmex és a Casapanca Kft. árajánlata csak néhány tízezer forinttal tér 
el egymástól, de el kell mondani, hogy a Casapanca árajánlatában nincsenek benne a monitor 
tartó konzolok, illetve az irodaszékek tekintetében az irodai asztalok tekintetében a Telmexé 
olyan, amit kértek és azok egységáron alacsonyabbak. Összességében néhány százaléknyi 
különbséggel a Telmex ajánlata az, amelyik a legkedvezőbb. 
 
Mikesy Tamás: Az ajánlattevőknek kellett-e garanciát vállalni? 
 
Félegyházi András: A két legolcsóbb cég azonos garanciális feltételeket biztosított, a 
székekre 3, az egyéb bútorokra 5 évet adtak. 
 
Schüszterl Károly: Úgy gondolja, hogy a székek tekintetében lehetett volna olcsóbb 
kategóriát is találni, ami még nem a silány minőség. Mert most úgy látja, hogy van erre 8 
millió forint, az el is lesz költve. 
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Félegyházi András: Egyrészt volt egy elemjegyzék, hogy hány darab asztal, hány darab szék 
kell. Az ügyfélszék 16.500,- Ft-ba kerül, véleménye szerint ennél olcsóbbat már nem nagyon 
lehetne kapni, ami még használható is. A bútorok tekintetében pedig nem minden bútor, ami 
annak látszik, ugyan ez a helyzet az irodaszékek tekintetében. Ezt ahhoz lehet hasonlítani, 
hogy damilos kaszát is lehet nagyáruházak saját márkás termékeiből választani, meg lehet 
olyat is, amit mondjuk a VKG is használ, a kettő között akár tízszeres árkülönbség is van. Itt 
az irodabútoroknál próbálták az alsó középkategóriás árfekvést megcélozni.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2015. (09.29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul illetve egyetért azzal, hogy  a 
Polgármesteri Hivatal épületébe az irodai bútorokat (irodai és tárgyaló székeket, 
tárolószekrényeket, íróasztalokat) az árajánlatában szereplő tartalommal a Telmex-Nowy Styl 
Bútorgyártó és Kereskedelmi Zrt-től (2000 Szentendre, Rózsa u. 23.) kerüljön megvásárlásra  
6.316.050.- Ft+áfa bruttó 8.021.384 Ft  összeg ellenében.  
2) Az irodai bútorok vásárlásának a költségét a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 13. számú melléklet Polgármesteri 
Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy az irodai bútorok megvásárlása 
tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
4. npr: Fellegvár Óvodában fejlesztő foglalkozások végzésére gyógypedagógus 
foglalkoztatásához fenntartói hozzájárulás 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Miklós Melinda igazgatási csoportvezetőt, hogy röviden 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Miklós Melinda: A Fellegvár Óvoda vezetője Gyurián Mária jelezte az önkormányzat felé, 
hogy az óvodában 4 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő 
gyermek van, akiknek fejlesztő foglalkozására van szükség. Óvodavezető asszony elkészítette 
az óratervet és a költségszámítást, és gyógypedagógussal való konzultáció alapján a 
foglalkozások kiscsoportos foglalkozás keretében, heti 4 óraszámban teljesíthetőek és 
megoldhatóak. A fejlesztő foglalkozások várható költsége 2015. október 1-től 2016. május 
31-ig 512.000,- Ft. A 2015. évi költségvetést ebből az összegből 128.000,- Ft + járulékai 
terhelné, mely az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) rendelet 
személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok soron rendelkezésre áll. A jövő 
évet terhelő kiadásokat a 2016. évi  költségvetés tervezésekor szükséges biztosítani a feladat 
ellátására. A gyógypedagógussal az óvodavezető kötne megbízási szerződést, az 
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önkormányzatnak, mint fenntartónak ehhez szükséges anyagi fedezetet illetve jóváhagyást  
megadni. 
 
Félegyházi András: Az idei költségvetésbe ez azért nem volt tervezhető, mert a nyár 
folyamán történtek meg azok vizsgálatok, amely alapján kiderült, hogy az óvodában van 4 
fejlesztésre szoruló gyermek.  
 
Bálint Zsolt: Ez az idei tanévre szól, vagy csak a költségvetési évre? 
 
Félegyházi András: Nem, ez az idei költségvetési évre, pontosabban október, novemberre 
vonatkozik, mert a december már a jövő évet terheli.  
 
Mikesy Tamás: A jövő évre nem csak ezt a költséget kell betervezni, hanem már a 
2016/2017-es tanév szeptember, október, november hónapjait is.  
 
Félegyházi András: Azt még nem tudni pontosan, hogy jövő nevelési évben hány ilyen 
gyerek lesz, de erre nyilván egyfajta tartaléka mindig van az önkormányzatnak. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2015. (09.29.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvodában a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásainak 
végzéséhez gyógypedagógus 2015. október 1-től határozatlan időtartamra megbízási 
szerződés alapján történő foglalkoztatásához fenntartóként hozzájárul, azt engedélyezi.  
2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladat 2015. évi ellátására 128.000,- Ft 
+ járulékai megbízási díjat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) 
rendelet Fellegvár Óvoda személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 
soron biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy a feladat ellátásához szükséges 
2016. évet terhelő megbízási díj+járulékai összeget a 2016. évi költségvetésbe a Fellegvár 
Óvoda személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok sora tervezze be.  
4) A Képviselő-testület felkéri a Fellegvár Óvoda intézményvezetőjét, hogy beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásainak végzéséhez 
gyógypedagógus 2015. október 1-től határozatlan időtartamra megbízási szerződés alapján 
történő foglalkoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: intézményvezető 
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Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
     polgármester                 jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    27/2015. 
Határozatok száma: 218/2015. (10. 01.)  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
1.  „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” (azonosító száma: 
KEOP 2015-5.7.0) pályázaton való részvétel érdekében a Halastó Camping Kft-vel 
kötött vállalkozási szerződések módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1-én 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
Távol maradt képviselők: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Bártfai István képviselők jelezték, hogy a mai ülésen 
nem tudnak részt venni. Ismertette a napirendet, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a nyílt testületi ülés napirendjét elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Bártfai István képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1.  npr: „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” (azonosító 
száma: KEOP 2015-5.7.0) pályázaton való részvétel érdekében a Halastó Camping Kft-
vel kötött vállalkozási szerződések módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A vállalkozási szerződés módosítására azért van szükség, mert a 
vonatkozó támogatási szerződést még a mai napig nem kapta meg az önkormányzat, annak 
ellenére, hogy határidőben benyújtotta a pályázatot. Egyébként, amint megküldi a 
minisztérium az hatályba lép és ezzel hatályba lépteti a vállalkozási szerződést is. 
Amennyiben ez megtörténik mondjuk 2 vagy 3 hét múlva, akkor a vállalkozási szerződés 
ellehetetlenülése lép fel, mert annak határideje november 30. Véleménye szerint érdemes 
hatályba léptetni ezt a szerződést és az előleget átutalni a vállalkozónak, hogy eltudjon 
kezdeni dolgozni. Ez természetesen jelent kockázatot, mégpedig azt, hogy amennyiben 
bármilyen okból mégsem jön létre a támogatási szerződés a minisztérium és az önkormányzat 
között, akkor az egész projekt 100%-os önkormányzati finanszírozásúvá válik. Tekintettel 
arra, hogy ezek a fejlesztések egyébként is időszerűek lennének, ezért úgy gondolja, hogy 
érdemes fölvállalni ezt a kockázatot.  
 
Dr Szabó Attila: A 100%-os finanszírozás esetén is a pénzügyi forrás rendelkezésre áll az 
önkormányzat költségvetésében, az általános tartalék terhére.  
 
Félegyházi András: A jelen nem lévő képviselő-testületi tagok támogatták a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Mikesy Tamás: A beruházás érinti a művelődési házat is, ahol nyilván a nyílászárók 
hasonlóak lesznek ahhoz, mint amik most vannak. Viszont majd figyelembe kell venni, hogy 
a toronyszobának az ablakai jelenleg nem olyan, amilyennek ott lenniük kellene, erről van 
fotódokumentáció is, hogy milyenek voltak korábban. Ez ugyan csak három kisméretű 
ablakot jelent, ezért jó volna a régi stílust visszaállítani.   
 
Félegyházi András: Ezt majd egyeztetik a kivitelezővel. 
 
Hintenberger András: Ennek a pályázatnak a projektmenedzsmenti feladatait a VVF Kft. 
látja el? 
 
Félegyházi András: Igen, de nyilván a 100%-os önerő esetén jóval kevesebb feladat hárul rá. 
Az előkészítésben és a műszaki dokumentáció összeállításában volt feladata, itt nyilván 



 4 

jelentkezik is némi költség, a közbeszerzést pedig mindenképpen ki kellett írni, de a 
megvalósítás során már ilyen jellegű költség nem jelentkezik abban az esetben, ha nincs 
támogatási szerződés. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, elmondta, hogy az 
előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, az A) alternatíva a támogató jellegű, a B) 
pedig az általa ismertetett javaslat elvetésére vonatkozik. Először az A) alternatívát teszi fel 
szavazásra, kérdezte a képviselőket, aki azt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Bártfai István 
képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2015. (10.01.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
- a rendőrőrs és okmányiroda (Fő u. 57.) nyílászáróinak (fa) cseréje, valamint a homlokzat és 
a padlás hőszigetelésére,  
- Művelődési Ház és Városi Könyvtár (Széchényi u. 11.) nyílászáróinak (fa) cseréje, valamint 
a padlás és a hátsó homlokzati falának hőszigetelésére és 
- Sziget u. 5. szám alatti közösségi ház nyílászáróinak (műanyag) cseréje, valamint a 
lapostető, homlokzat, padlás és a magastető hőszigetelésére a Halastó Camping Kft-vel (2085 
Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) 2015. augusztus 31-én kötött vállalkozási szerződéseket a 
„középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” (azonosító száma: KEOP 
2015-5.7.0) az önkormányzat által benyújtott pályázat eredményétől, a támogatási szerződés 
megkötésétől függetlenül saját forrásból teljesíti, ezért a vállalkozási szerződéseket – a 
határozat mellékletét képező tartalommal – módosítja. 
2) A beruházás kizárólag saját forrásból történő megvalósításához szükséges 59.825.947 
Ft összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5) számú 
önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Halastó 
Camping Kft-vel (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) Visegrád Város Önkormányzat 
nevében a módosított vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy az A) alternatíva elfogadásra került, a B) 
alternatíva szavazásra bocsátása okafogyottá vált. Több napirendi pont nem lévén a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    28/2015. 
Határozatok száma: -  
Rendelet száma:  - 
    
    
    
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. október 9-én megtartott közmeghallgatásról 

 
 
 
 
 
 
 

1. Gazdasági programmal kapcsolatos kérdések megvitatása 
 
2. Beszámoló a képviselő-testület választások óta elvégzett munkájáról 
 
3. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 9-én 18:00 
órakor a Duna Moziban megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
Érdeklődő állampolgárok: 
 
    kb. 15 fő 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta. Ismertette a napirendet, 
mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
közmeghallgatás napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a közmeghallgatás napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Gazdasági programmal kapcsolatos kérdések megvitatása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent érdeklődő állampolgárokat. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést 
megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester jelezte, hogy kicsit késik. Ismertette a 
napirendi javaslatot, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely nem volt jelen) a 
közmeghallgatás napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Gazdasági programmal kapcsolatos kérdések megvitatása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Egy gazdasági program kötelező eleme az önkormányzat működésének. 
Ez egy olyan ciklusra vagy azon túl is tekintő program, melyet a Képviselő-testület 
megválasztása után el kell, hogy fogadjon. A képviselő-testület tagjaival, illetve néhány általa 
felkért személlyel közösen állították össze a programot, mely szándékuk szerint 
koncepcionális természetű, megfelelően befogadható írás. A program előzetesen közzétételre 
került a város honlapján, mely 18 pontból áll. A Képviselő-testület mindenekelőtt elismeri 
elődei munkáját. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a Képviselő-testület ragaszkodik 
Visegrád kialakult természeti és kulturális környezetéhez, nem tervez nagyléptékű 
beruházásokat főként a belvárosi területen, hanem sokkal inkább a kisléptékű szerves 
előrelépését szeretnék elősegíteni a városnak. Beváltnak tekintik az elmúlt három 
költségvetési évben alkalmazott gyakorlatot, vagyis a bevételeket óvatosan alá, a kiadásokat 
pedig szűken tervezik. Úgy tűnik, hogy ez a gazdálkodás eredményekkel szolgál, mert jelen 
pillanatban elmondható, hogy a város költségvetése olyan biztos lábakon áll, hogy tervezni is 
lehet olyan fejlesztéseket, amelyek az elmúlt 1-1,5 évtizedben nem voltak tervezhetőek 
önerőből. A lakosság felé nem kíván adóemeléssel élni az önkormányzat, amennyiben egy ma 
még nem látható körülmény erre nem kényszeríti rá. Az iparűzési adó tekintetében sem a 
maximális terhet veti ki az önkormányzat, ezzel is támogatni kívánja a helyi vállalkozásokat. 
Tisztában van azzal a képviselő-testület, hogy a turizmus a legerősebb bevételi forrása 
Visegrádnak, ezért fontosnak tartják, hogy az idegenforgalom szereplőivel a kapcsolatot 
folyamatosan ápolják és hogy ennek az iparágnak a fejlődését biztosítsák. Keresik az újabb 
lehetőségeket, amelyek a turizmusban rejlenek, mint például a sportturizmus. Közben úgy 
gondolják, hogy tudatosan figyelni kell arra, hogy legyen más olyan gazdasági tevékenység is 
Visegrádon, amely - abban az esetben is, ha a turizmus veszít erejéből – létező alternatíva 
lehet és stabilan állhat Visegrád gazdasága. Tisztában vannak azzal, hogy a pályázati 
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lehetőségek, amelyek a 2013-as évben lejártak, és ebben az évben nagyjából ki is futnak, azok 
a későbbiekben Visegrád számára nem lesznek elérhetőek, mert a Közép-magyarországi 
régióban van. A 2014-2020 közötti időszakban gyakorlatilag alig lesz olyan fejlesztési forrás, 
amelyik önkormányzatok számára elérhető lesz. A legfontosabbnak tekintik ebben az 
önkormányzati ciklusban a köznevelési és kulturális intézmények állapotának javítását. Ehhez 
kapcsolódik a közterületek, zöldterületek fejlesztése, melyekkel kapcsolatban vannak az 
önkormányzatnak elképzelései. Nyilvánvaló az, hogy az önkormányzatnak kötelező 
feladatként biztosítania kell az alapfokú egészségügyi ellátást. Örök téma Visegrádon, hogy 
nincs sem termálvizes, sem Duna parti strandja, ezt a témát az önkormányzat fontosnak tartja, 
de nincs abban a helyzetben, hogy visszavásárolja a strand területet és utána ott egy milliárdos 
beruházást hajtson végre, ezért olyan programot kell kigondolni, amelyet figyelmébe tudna 
ajánlani más gazdasági szereplőknek, hogy valamilyen beruházást tegyen. Ez alapján tud csak  
elindulni egy olyan folyamat, aminek a végén ismét lehet strand. Visegrád közműrendszerei 
elavultak, elsősorban a csatorna, ennek felújítását szorgalmazza a feladat gazdájánál. Az 
elektromos hálózat nehézségeit is próbálják kezeltetni a közmű szolgáltatókkal. Kötelező 
szolgáltatásnak tekinti az önkormányzat a parkolást, mellyel kapcsolatban, különösen a Rév 
utcában van tennivaló, de elhamarkodott lépésnek itt nincs helye, mert nagy károkat 
okozhatnak vele. Bíznak abban, hogy megindulhat országosan a kedvezményes lakásépítési 
program, ha ilyen lesz, akkor az önkormányzat szeretne élni vele. A nagy beruházások mellett 
mindenképpen szeretnének hangsúlyt fektetni a kisebb járda felújításokra, buszmegállók 
karbantartására, építésére is. Szintén nagyon fontosnak tartják a kapcsolatépítést és 
kapcsolattartást a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumával, a Pilisi 
Parkerdővel, vagy a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, a MAHART-al, vagy a Közép-
Duna Völgyi Vízügyi Igazgatósággal. Röviden ez az összefoglalása a gazdasági programnak, 
kéri, akinek hozzáfűzni valója, javaslata van, azt tegye meg, de a jövő héten is még van arra 
lehetőség, hogy a megfogalmazott javaslatait eljuttassa, hiszen a képviselő-testület az október 
21-i testületi ülésen tűzi napirendre és tervezi elfogadni a programot.  
 
Csáky Botond visegrádi lakos: Elmondta, hogy olvasta a programot, melyben a megújuló 
energiaforrásokról is volt szó, érdekelné, hogy ez mit takar.  
 
Félegyházi András: Azok a technológiák, melyek ma hagyományosan jelen vannak, tehát 
például napenergia hasznosítás napelemek segítségével, vagy olyan kültéri egységekkel, 
amelyeknek tájképi szempontból is jelentős szerepük lesz, ezeket nagyon óvatosan lehet 
Visegrád belterületén kezelni, tehát napkollektort, napelemet háztetőre felszerelni nem lehet, 
vagy ha mégis, akkor azt oly módon lehet, hogy az illeszkedjék abba a településképbe, 
amelyre vigyáznak. Ettől függetlenül nagyon jó és fontos, hogyha az energia előállítása 
környezetbarát módon történik. Amit hosszú távon életképesnek látnak az a biomassza 
fölhasználás, ez már így van itt a mozi épületében is, de így van az egészségházban, és így 
lesz a polgármesteri hivatalban is. Fontos irány a termálvíz hasznosítás is, illetve keresik 
azokat a lehetőségeket, amelyek kibontakozási lehetőségeket adnak.  
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt az első napirendi 
pont tárgyalását lezárta. 
 

2. npr: Beszámoló a képviselő-testület választások óta elvégzett munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: 2014 októberében volt az a választás, amelyen a jelenleg működő 
képviselő-testület ismét bizalmat kapott választóktól és folytathatta a munkát. A legfontosabb 
beruházások, amelyek még most is folyamatban vannak, azok elindulhattak az elmúlt évben. 
A mai nappal megkezdődött a városközpont beruházás utolsó elemének a városházának a 
műszaki átadása. November végén már be is költözhet a hivatal, a projektzáró ünnepség 
előreláthatólag november 19-én és 20-án lesz. Várhatóan a projektet le is lehet majd zárni és 
el is tudnak vele számolni a nehézségek ellenére is. Sajnos e tekintetben tavaly április végétől 
idén nyár elejéig egy helyben járás volt, hiszen a volt kivitelező kivonult sok problémát 
hagyva maga után. Még a mai napig kerül elő olyan nehézség, amellyel szembe kell nézni, 
például az, hogy egy olyan adósságot keletkeztetett maga után a támogatáspolitikai 
intézményrendszer felé is, amelyet tulajdonképpen az önkormányzatnak engedményezés útján 
meg kell vásárolnia a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, ellenkező esetben a projekt nem 
zárható le. Sajnálatos módon összességében 24-25 millió forintnyi kára keletkezett az 
önkormányzatnak az előző vállalkozó miatt. Ezzel kapcsolatban jogi eljárás van folyamatban 
és az önkormányzat fontolgatja a büntetőeljárás megindítását is a károkozás tekintetében. A 
lényeg az, hogy november végén a hivatal visszaköltözhet végre egy méltó környezetbe, 
hiszen az elmúlt több, mint 2 évben aki járt a hivatal ideiglenes épületében, az tudja, hogy 
milyen körülmények között működött a hivatal, de ennek ellenére jól működött. 
A másik nagy folyó beruházás az árvízvédelmi gát építése. Erről a lakossági fórumon is volt 
már részletesen szó. A beruházás kétüteművé vált, az első, amelynek 2015. október 31. a 
határideje. Jelenleg gőzerővel folynak a munkák, bízva abban, hogy október végén ott is 
megkezdődhet a műszaki átadás és az ősz folyamán a tereprendezési munkálatok is 
befejeződnek, a sétány is visszakerül a helyére. A közlekedés kapcsán vannak időnként 
problémák, de bízik abban, hogy ahogy eddig is a későbbiek folyamán is balesetmentesen 
tudnak folytatódni a munkálatok és türelmét kéri a naponta ott közlekedőktől.  
Fontos célul tűzte ki magának a testület többek között az iskola épületének felújítását. Egy 
olyan programban tud részt venni Visegrád, amelyben egy komplett iskola épületet tudnak 
építeni a kis épület és az ún. dühöngő helyén. Itt egy 8 osztályos épület épül és remélhetőleg 
az iskola helyhiánya megoldódik. Az ezzel kapcsolatos tervezési szerződés aláírásra került, 
remélhetőleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés után jövő nyáron megkezdődhet a 
munka. Ez azt is fogja jelenteni, hogy a 2016/2017-es tanévet az alsó tagozatosok vélhetően 
konténer iskolában fogják eltölteni.  
Másik ilyen jellegű fejlesztés az óvodát érinti, itt forrást találni nagyon nehéz, nem is biztos, 
hogy sikerül a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. Tervek meg vannak, a szomszédos 
épületre vonatkozóan az állammal való területcsere folyamatban van, a kormányzati szándék 
meg van.  
Egy energetikai pályázaton indult el az önkormányzat a nyár folyamán. Ennek keretében 
lehetőség lesz a Sziget utcai közösségi ház, a művelődési ház, illetve a rendőrőrs épületének 
homlokzati felújítására, valamint a nyílászárók cseréjére és a falak és a födémek szigetelésére. 
 

- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett -   
 
Félegyházi András: Az új CBA épületével kapcsolatban a tulajdonos egy pályázatot írt ki az 
épület megtervezésére, a tervezési koncepció el is készült. Az elmúlt egy évben elakadni 
látszott a fejlesztés, hiszen a tulajdonos a szomszédokkal kezdett tárgyalásokat, melyek 
jelenleg is folynak, remélhetőleg lezárulnak hamarosan. Az önkormányzat azt szorgalmazta a 
legutóbbi egyeztetésen, hogy október végére tiszta helyzet álljon elő, tehát vagy így, vagy úgy 
az önkormányzat mindenképpen zöld utat tud adni ennek a fejlesztésnek, akár területcserével 
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elő tudja ezt segíteni, amennyiben viszont ez a fejlesztés ebben a formában nem indul meg 
megnyugtatóan az ősz folyamán, akkor viszont más útra lesz kénytelen lépni az 
önkormányzat. Hiszen akkor élhet a kisajátítási eszközökkel és megkereshet más piaci 
szereplőket, hogy kívánnak-e Visegrádon új áruházat építeni.  
Több fontos kisebb fejlesztés történt idén, a Fő utcai járda egy szakasza megújult, felújításra 
került az óvoda utcai homlokzata is.  
A háziorvosi ellátás tekintetében elmondta, hogy Dr Balázs Mária háziorvos után visszaszállt 
a praxis jog az önkormányzatra, miután ő nem tudta értékesíteni azt. Ezt követően az 
önkormányzat elkezdte meghirdetni a praxist, azóta már több háziorvossal tárgyaltak, sajnos 
megállapodni egyikkel sem sikerült. Jelen pillanatban is keresik a megoldást, két orvos 
meghallgatására kerül sor 1-2 héten belül, remélhetően hamarosan sikerül megtalálni azt a 
személyt, aki betölti az állást. Ezúton is megköszönte Dr Rozsályi Károlynak a helyettesítés 
ellátását, aki arról biztosította, hogy amíg szükség van rá és nem talál a város háziorvost, 
addig ő kész ellátni a feladatot helyettesítés keretében. 
A városban történő kisebb fejlesztések kapcsán a Város és Községgazdálkodási Csoport 
munkájáról számolt be. A napi rutin feladatok mellett, mint szemétgyűjtés, fűkaszálás jó pár 
olyan feladatot végeztek el az elmúlt egy évben, ami méltán említést és köszönetet érdemel. A 
Bánya patak kifolyását rendezték, az egészségházban leszigetelték a padlást, az Áprily 
parkban megépítettek egy járdát, a nagy parkolóban felszedték a szélén a szegélyt, a 
konyhában a főzőüst beépítésében segítettek, a Mátyás szobor környékét rendbe tették, 
kisebb-nagyobb járda felújítást végeztek, kifestették az orvosi rendelőt, a Rigó utca burkolatát 
is ők csinálták meg, a Salamontorony utcában sikerült egy vízelvezetési problémát megtalálni 
és megoldani. Jelenleg a temetőben készül egy új járda VKG csoport munkájával és 
Schüszterl Károly képviselő úr felajánlásából.   
A Szent Kozma és Damján Kórház az egyik olyan partnere az önkormányzatnak jelenleg, aki 
a termálvíz kútból származó vizet megvásárolja és használja gyógyászati célra, ezért az 
önkormányzatnak vízdíjat fizet. Az volt a kérésük, hogy lehetne-e ezen csökkenteni. Erre egy 
olyan konstrukciót próbáltak kitalálni, ami úgy tűnik mindkét félnek jó. Tekintettel arra, hogy 
a kórház nem egy üzleti alapon működő intézmény némi kedvezményt kapott a vízdíjból, de a 
vízdíj egy részét egyfajta barter üzlet formájában számolják el. Vagyis a kórház olyan 
szűrővizsgálatokat végez el, amelyeket vagy nem lehetne Visegrádon elérni, vagy egyébként 
nagyon drágán lennének elérhetőek. Ennek a szezonja az elmúlt hetekben volt és úgy tűnik, 
hogy sokan el is mentek ezekre a vizsgálatokra, tehát van rá igény. 
 
Bonnyai Zoltán visegrádi lakos: Volt szó egy közös mentőállomás létrehozásáról, hogy áll 
most ez a helyzet? 
 
Félegyházi András: A környékbeli települések társulása 5 évvel ezelőtt határozta el először 
egy tűzoltóállomás, majd később mentőállomás létrehozását. Tahitótfalu ehhez területet 
ajánlott fel, a települések pedig egy engedélyezési tervet készíttettek el, a társulás 
folyamatosan próbálja elérni azt, hogy Belügyminisztérium biztosítson forrást ehhez. 
Önerőből a települések nem tudják ezt kivitelezni, egyelőre forráshiány okán ez a dolog áll.  
 
Mezei Anna visegrádi lakos: Örömmel vette tudomásul, hogy az egyik fő fejlesztési cél az 
iskola fejlesztése, annak egy részének újjáépítése. Többek között ezért is úgy gondolja, hogy 
megérdemli a köszönetet a képviselő-testület és köszöni, hogy évek óta tiszteletdíjaik 
felajánlásával és egyéb módon is segítik az Áprily Iskoláért Alapítvány munkáját, illetve az 
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iskolában folyó nevelési munkát. Annak ellenére is nagyon sok segítséget kap az iskola az 
önkormányzattól, hogy most már évek óta nem az önkormányzat a fenntartó. 
 
Izsák Józsefné visegrádi lakos: A Nagy Lajos utcai járda tervbe van-e véve, hogy valamikor 
felújításra kerül? 
 
Félegyházi András: Az anyag már meg van hozzá, csak le kellene rakni, de a terület 
tulajdonosa nem az önkormányzat, hanem állami tulajdonban van. Ott elméletileg csak a 
Közlekedési Koordinációs Központ engedélyével lehet egy ilyen léptékű beavatkozást 
elvégezni. Az erre vonatkozó engedélyt megkérte az önkormányzat, de még a mai napig nem 
kapta meg. Nem szeretne az önkormányzat jogellenes lépést tenni, vagyis engedély nélkül ezt 
kivitelezni, a költségvetési forrás is be van tervezve rá, megpróbálják a Központtól 
gyakrabban kérni az engedély kiadását. 
 
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt a második 
napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

3. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Visegrádon a Rév utcában régi téma a parkolás. Nagyon sok 
balesetveszélyes helyzetet okoz az, hogy sokan szabálytalanul parkolnak ott. A rendőrség 24 
órában nem tud szolgálatot teljesíteni ott, amikor meg mégis valakit megbüntetnek, akkor 
mindenki nagyon mérges lesz. Látva a parkolási nehézségeket úgy tervezték meg az 
élelmiszer áruház környezetének rendezését, hogy az a beruházás lehetőséget teremt ennek a 
központi területnek a parkolási gondjainak enyhítésére. De addig is kér mindenkit, hogy 
tartsák be az alapvető KRESZ szabályokat.  
 
Bonnyai  Zoltán visegrádi lakos: Ehhez kapcsolódóan kérte, hogy a CBA mögötti területet 
szórják meg egy kis zúzalékkal, mert rendkívül egyenetlen ott a talaj és esős időben sáros is, 
nem igazán lehet ott parkolni ha valaki a CBA-ba akar menni vásárolni. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a felvetést és mivel egyebekben több hozzászólás nem 
volt, mindenkinek megköszönte a megjelenést, a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
 polgármester                 jegyző 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, a nyílt ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem 
tudnak részt venni. Ismertette a napirendet, mivel azzal kapcsolatban módosító javaslat nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a nyílt ülés napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című (azonosító száma: 
KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) beruházás támogatási szerződés módosításának 
elfogadása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi beruházás támogatási szerződésének módosítására azért 
van szükség, mert a kivitelező konzorcium az eredeti szeptember 30-i határidőt október 31-re 
kérte módosítani. Ez közbeszerzési szempontból vizsgálandó volt, ezért a Közbeszerzési 
Főosztály hosszasan, de eredményesen vizsgálta és elfogadhatónak találta a szerződés 
módosítását. Ennek következtében a vállalkozási szerződés módosíthatóvá vált, illetve a 
támogatási szerződést is ennek megfelelően kell módosítani. Eddig szállítói finanszírozású 
volt az egész projekt, de így az október 31. után beérkező számlák utófinanszírozottá válnak. 
Erre már van lehetőség előleg lehívására, tehát 100% előleget lehet lehívni. A támogatási 
szerződés módosításával jegyző úrnak volt egy észrevétele ahhoz a mondathoz, amely szerint 
kedvezményezettet terheli azon szállítói kifizetések felelőssége, amelyeket a minisztérium 
2015. december 31-ig nem tud átutalni akármilyen hiánypótlás vagy egyéb formai vagy 
tartalmi hiba következtében. Emiatt szükséges képviselő-testületi hozzájárulás, illetve mivel 
ezt nyilvánvalóan nem lehetett megváltoztatni a támogatási szerződésben, ezért a 
menedzsmenthez, illetve a kivitelezőkhöz fordult a hivatal annak érdekében, hogy ezt a 
felelősséget – emennyiben ez az ő felelősségi körükben jön létre – magukra is kötelezőnek 
érezzék. A menedzsment szervezet szerződésében ez benne van, a konzorciummal pedig 
folyamatban van ennek tárgyalása. A határozat elfogadásával egy olyan megerősítést kap a 
polgármester, hogy nyilvánvalóan a támogatási szerződést akkor írhatja alá, ha ez a külön 
megállapodás a kivitelezővel létre jön.  
 
Hintenberger András: Ugye ennél a projektnél eltörlődött ez a százalékos korlát, tehát nincs 
kötve az önkormányzat semmiféle ütemezéshez a pénzlehívással kapcsolatban? 
 
Félegyházi András: Arra törekedni kell a kivitelezőnek, hogy lehetőség szerint október 31-ig 
a legtöbb számlát benyújtsa. Ez az érdeke neki is és az önkormányzatnak is.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a kiküldött határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt 
és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2015. (10.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” című (azonosító száma: KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004) projekt 
(továbbiakban: projekt) megvalósításának támogatására kötött támogatási szerződést – a 
határozat mellékletét képező tartalommal – módosítja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal a támogatási szerződés módosítását kösse meg. 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy elkerülendő azt az esetet, hogy az önkormányzat a 
kivitelező hibájából nem tudja a támogatást lehívni illetve a 2015. december 31-ig el nem 
számolt vég, és részszámlák saját forrásból kelljen finanszíroznia, ezért az MVZ 
Konzorciummal (Magyar Vízépítő Zrt. és Zöld Út-Építő Kft.) megállapodást köt, melyben a 
konzorcium legalább vállalja, hogy a vállalkozónak felróhatóan felmerülő bármilyen ok 
(különösen megvalósítási munkák késedelme, hibás/hiányos megvalósulási dokumentáció, 
hibás/hiányos elszámolási dokumentáció) vezet a 2015. október 31-e után benyújtott 
elszámolás kifizetésének meghiúsulásához, úgy az elszámolás keretében benyújtott és ki nem 
fizetett számlák támogatástartalmát (jelen esetben 100 %) a konzorcium (Magyar Vízépítő 
Zrt. és Zöld Út-Építő Kft.) megtéríti Visegrád Város Önkormányzatának. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a 3. pontban foglaltak 
teljesülésére az MVZ Konzorciummal (Magyar Vízépítő Zrt.-vel és Zöld Út-Építő Kft-vel) 
kötendő megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 1. és a 3. pontok esetében azonnal 
Felelős: 1. és a 3. pontok esetében Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
  polgármester                                                                                                       jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    31/2015. 
Határozatok száma: 223-237/2015. (10. 21.)  
Rendelet száma:  14/2015. (X.22.) 
    
    
    
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. október 21-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
1. Beszámoló a 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
2. Visegrád Sportjáért Alapítvány valamint a Visegrád Sport-és Kulturális 
Létesítményeiért Alapítvány működésének áttekintése a Budapest Környéki 
Törvényszék hiánypótlási végzésére 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 
4. Városi kitüntetésekről szóló 8/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
5. Visegrád Város Gazdasági Programjának elfogadása 
6. A Polgármesteri Hivatal épületének tűzvédelmi és biztonságtechnikai 
ellenőrzésének karbantartására, üzemeltetésére beérkezett árajánlatok megvitatása  
7. Tüdőszűrő vizsgálat térítésmentességének jóváhagyása a 18-40 éves korosztály 
számára 
8. Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 6. számú lakására vonatkozó 
pályázat kiírása  
9. Fieszl Béla és Fieszlné Neviczki Krisztina kérelme a településképi szempontból 
meghatározott  nyílászáró csere többletköltség (árkülönbözet) megtérítésére 
10. Visegrád Rákóczi utca 241/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlanon 
lévő garázzsal kapcsolatban biztosított földhasználati jog átruházása 
11. Karácsonyi díszkivilágítás megrendelése  
12. Iskolabusz szerviz munkálatai megrendelésének jóváhagyása  
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én 18:30 
órakor a Palotaház tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
Meghívottak: 
 
    Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 
    Dobó István Visegrád Sportjáért Alapítvány elnöke 
    Grósz Gábor Visegrád Sport- és Kulturális létesítményeiért 
    Alapítvány elnöke 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy kicsit késik. Ismertette a napirendet.  
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy 9. napirendet javasolja levenni a napirendek sorából, tekintettel 
arra, hogy egyik bizottság sem tárgyalta, mert a településképi kérelem még nem került 
beadásra, így azt sem lehet tudni, hogy kellene-e hozzájárulást biztosítani Fieszl Béláéknak 
vagy sem. 
 
Dr Szabó Attila: Az írásbeli kérelmük itt van, az beérkezett. 
 
Félegyházi András: Tehát ebben az esetben van egy településképi véleményezési kérelem és 
van a másik, amelyik már beérkezett. Úgy gondolja, hogy az egyik a másikból következik, de 
ez visszafelé is igaz, tehát konkrétan a beérkezett kérelmet el kell bírálni. Annál is inkább, 
mert ez egy elvi kérdés is, tehát erről beszélni kell, így ő nem ért egyet a napirendről való 
levétellel.  
 
Dr Szabó Attila: Ez azért is fontos, mert akár igen, akár nem a válasz, akkor az ügyfél tudja, 
hogyan lépjen tovább.  
 
Bálint Zsolt: Visszavonta javaslatát. 
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 
1. npr: Beszámoló a 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Félegyházi András: Köszöntötte Cseke Lászlót a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és 
felkérte, hogy röviden tartsa meg beszámolóját a 2015. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékokról. 
 
Cseke László: Az írásos beszámolót mindenki megkapta a Kulturális, Oktatási, Nevelési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság nagyon alaposan megtárgyalta. A rendezvény az időjárásnak és a 
rengeteg munkának köszönhetően plusz szaldóval zárt, 1,5 millió Ft nyereséget tudott 
produkálni, úgy, hogy az önkormányzat által biztosított 3 millió forint tőke is megmaradt. Tíz 
országból volt itt összesen 830 szereplő, nagyon jól sikerült programot tudtak lebonyolítani. A 
marketingért felelős Soda Grouppal is sikerült megtalálni a közös hangot, jól össze tudták 
hangolni a marketing munkát. Ennek sok kézzelfogható eredménye is volt, sokkal több olyan 
helyre meghívták promotálni a rendezvényt, ahová eddig be sem tudtak kerülni. A 
rendezvényről jó volt a visszhang is, mindenki elégedett volt a 2015-ös palotajátékokkal. 
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Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság valóban elég hosszasan tárgyalta a beszámolót, 
elfogadásra javasolta. Rövidesen napirendre kerül a 2016-os év, a jövőről úgy gondolja, majd 
akkor kell beszélni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László a 
Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2015. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok rendezvényről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Visegrád Sportjáért Alapítvány valamint a Visegrád Sport-és Kulturális 
Létesítményeiért Alapítvány működésének áttekintése a Budapest Környéki 
Törvényszék hiánypótlási végzésére 
Előterjesztő:  Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívottak:  Dobó István Visegrád Sportjáért Alapítvány elnöke 
Grósz Gábor Visegrád Sport- és Kulturális létesítményeiért Alapítvány elnöke 
 
Félegyházi András: Köszöntötte az elnököket. Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: Tavaly éppen az alakuló ülésen foglalkozott ezzel a kérdéssel a képviselő-
testület, mivel akkor mindkét közalapítvány vonatkozásában a törvényszék a közhasznú 
jogállását megszüntette és törölte a nyilvántartásból, valamint kérte az alapító 
önkormányzatot, hogy a közalapítványok alapító okiratát módosítsa. Az önkormányzat akkori 
álláspontja az volt, hogy megpróbálja életben tartani a két alapítványt és kérelmezte a 
közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét. Ezzel egyidejűleg gyakorlatilag a két 
közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagsága is megújult. Idén októberben a 
Visegrád Sportjáért Közalapítvány vonatkozásában hiánypótlást bocsátott ki a Budapest 
Környéki Törvényszék és jelezte, azt, hogy nem kérelmezheti a közhasznú jogállását az 
alapítványnak az önkormányzat, mivel a korábbi években nem teljesítette a különböző 
közhasznúsági kritériumokat, csak sima közalapítvánnyá lehet minősíteni és e tekintetben kell 
az alapító okiratát módosítani, illetőleg még egy felügyelő bizottsági tagot kell választani. A 
másik közalapítvány vonatkozásában még nem bocsátott ki a hiánypótlást a törvényszék, de 
nyilvánvalóan előbb utóbb itt is megteszi. Jelen pillanatban tehát a két alapítvány a 
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg, de ez nem azt jelenti, hogy 2 év után a 
törvényi feltételeknek való megfeleléssel ne lehetne azzá minősíteni őket. Tehát jelen esetben 
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döntenie kellene a testületnek a Visegrád Sportjáért Alapítvány alapító okirat módosításáról, 
illetve még egy felügyelő bizottsági tagot meg kellene választani. Illetőleg a másik 
közalapítvány vonatkozásában is el kellene indulni ennek a munkának. A későbbiek folyamán 
majd azt is el kellene döntenie a testületnek, hogy mivel mindkét közalapítvány céljait 
tekintve azonos, hogy idővel a kettő egy alapítvánnyá egyesüljön, de jelen pillanatban a 
hiánypótlási felhívásnak kell eleget tenni.  
 
Bálint Zsolt: Jelenleg ki a két felügyelő bizottsági tag? 
 
Dr Szabó Attila: Schüszterl Károly és Szebeni Imre.  
 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-
testület 7 fővel van jelen (7 főből), határozatképes -  
 
Félegyházi András: Van-e személyi javaslat a felügyelő bizottsági tagságra? 
 
Mikesy Tamás: Gróh Dánielt javasolta, aki tud róla és vállalja is a tagságot.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérdezte a képviselőket, aki 
egyetért azzal, hogy az I. számú határozati javaslat 4. pontja Gróh Dániel nevével egészüljön 
ki, és ezáltal a Visegrád Sportjáért Közalapítvány felügyelő-bizottság harmadik tagjának őt 
választja meg, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád Sportjáért 
Közalapítvány felügyelő-bizottság harmadik tagjának, a meglévő két tag mellé Gróh Dánielt 
(szül: Budapest, 1951. 08. 21.,  anyja neve: Nagy Eleonóra, személyi igazolvány száma: 
513761HA) 2025 Visegrád, Nap u. 4./1. szám alatti lakost bízza meg.     
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az I. számú határozati javaslatot az imént 
elfogadott módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sportjáért 
Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve tudomásul veszi, hogy a Budapest Környéki 
Törvényszék 1.Pk.60.392/1994/27. számú végzésével a Visegrád Sportjáért Közalapítvány 
közhasznú jogállását 2014. június 01. hatállyal megszüntette, mert 2014. május 31-ig nem 
kezdeményezte az Alapító a közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sportjáért Közalapítvány alapító jogokat gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy a Közalapítvány alapító okiratát a Budapest Környéki Törvényszék 18. 
Pk.60.392/1994/32. szám alatti hiánypótlási felhívása alapján, a hatályos jogi szabályozásnak 
való megfelelés érdekében, módosítja.  
3) A Képviselő-testület  
- egyrészt továbbra is biztosítja, hogy a Közalapítvány székhelye a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81. szám, 650 hrsz) kijelölt irodahelyiségében kerüljön 
elhelyezésre, 
- másrészt a Visegrád Sportjáért Közalapítvány módosított és a jegyzőkönyvhöz csatolt 
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.  
4)  A képviselő-testület a Visegrád Sportjáért Közalapítvány felügyelő-bizottság harmadik 
tagjának, a meglévő két tag mellé Gróh Dánielt (szül: Budapest, 1951. 08. 21.,  anyja neve: 
Nagy Eleonóra, személyi igazolvány száma: 513761HA) 2025 Visegrád, Nap u. 4./1. szám 
alatti lakost bízza meg.     
5) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az Önkormányzat 
állandó jogi képviselete közreműködésével intézkedjen Visegrád Sportjáért Közalapítvány 
módosított alapító okirat Budapest Környéki Törvényszékhez történő beterjesztése iránt. 
 

Határidő: 2015. november 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester  

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az II. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Visegrád Sport- és 
Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány alapító jogokat gyakorló szerve tudomásul veszi, 
hogy a Budapest Környéki Törvényszék 5.Pk.60.259/2000/8. számú végzésével a Visegrád 
Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány közhasznú jogállását 2014. június 01. 
hatállyal megszüntette, mert 2014. május 31-ig nem kezdeményezte az Alapító a 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
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2) A Képviselő-testület, mint a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány 
alapító jogokat gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Közalapítvány alapító okiratát a hatályos 
jogi szabályozásnak való megfelelés érdekében módosítja.  
3) A Képviselő-testület  
- egyrészt továbbra is biztosítja, hogy a Közalapítvány székhelye a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81. szám, 650 hrsz) kijelölt irodahelyiségében kerüljön 
elhelyezésre, 
- másrészt a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány módosított és a 
jegyzőkönyvhöz csatolt Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. 
4) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az Önkormányzat 
állandó jogi képviselete közreműködésével intézkedjen a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány módosított alapító okirat Budapest Környéki Törvényszékhez 
történő beterjesztése iránt.  
 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester  

 
3. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló kiküldésre került, 
ezért annak részletezésétől eltekint.  
Az elmúlt egy hónap eseményei közül kiemelné a közmeghallgatást, melyet október 9-én 
tartottak, ennek legfontosabb eleme a gazdasági program megvitatása volt, aminek az 
elfogadása a mai ülés napirendjén szerepel.  
Egy civil szervezet utazott ki vendégségbe Parajdra, a testvérvárosba, akikkel ő is kiutazott. A 
látogatás legnagyobb sikerének azt tartja, hogy egy civil szervezet saját ötletből, saját 
gondolattal jelent meg Parajdon, ahol a visegrádi római korral kapcsolatos előadást tartottak 
egyet a gyerekeknek, egyet pedig felnőtteknek. Az utat pályázat útján az önkormányzat a 
testvérvárosi alapjából támogatta.  
Mivel a beszámolóval és a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatok beszámolóját elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2015. augusztus 18. – 2015. október 12. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

4. npr: Városi kitüntetésekről szóló 8/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A szeptemberi testületi ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy a 
Niedermüller József díjat alapít, amely miatt a városi kitüntetésekről szóló rendelet 
módosítása vált szükségessé, továbbá az adományozás kérdéskörének a gyakorlathoz való 
igazítása is szükséges. A rendelet tervezet a Kulturális Bizottság módosító javaslataival 
kiegészítve került kiküldésre. 
 
Mikesy Tamás: A bizottság két alkalommal is foglalkozott a kérdéssel, a második esetben 
megpróbáltak a legkörültekintőbben eljárni, hogy ne kelljen sokszor módosítani ezt a 
rendeletet, a bizottság által javasoltak belekerültek a tervezetbe, tehát a bizottság javasolja a 
rendelet módosításának elfogadását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, annak elfogadásához minősített 
többség szüksége. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  megalkotta a 14./2015. (X.22.) önkormányzati rendeletet 
„a városi kitüntetésekről” szóló 8/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete 

„a városi kitüntetésekről” szóló  
8/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 
 
5. npr: Visegrád Város Gazdasági Programjának elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény értelmében a képviselő-testületnek gazdasági programot kell alkotnia, melyet a 
megalakulástól számított 6 hónapon belül kell elfogadni. Ezt részben technikai okokból nem 
tudták megtenni és részben komoly programot szerettek volna kidolgozni, amelyet a 
bizottságok is megtárgyalnak és a legszélesebb körben igyekeztek ezt elérhetővé tenni. A 
közmeghallgatásnak is az egyik legfontosabb napirendje volt, bár sem ott, sem egyéb 
fórumokon nem érkezett észrevétel, vagy kiegészítő javaslat hozzá. A programot próbálták a 
teljesség igényével kidolgozni és a középtávú terveket koncepcionális szinten felvázolni. 
Megköszönte a program kidolgozásában tanúsított segítséget Dr Kucsera Tamás Gergelynek, 
Hintenberger Andrásnak, Bozzay Péternek és Bánó Lászlónak. A program részletesen 
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ismertetésre került a közmeghallgatáson és a város honlapján is teljes egészében megtalálható. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 2014-2019. 
közötti időszakra szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
(A gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 
 
6. npr: A Polgármesteri Hivatal épületének tűzvédelmi és biztonságtechnikai 
ellenőrzésének karbantartására, üzemeltetésére beérkezett árajánlatok megvitatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A városközpont projekt munkálatai befejezéshez közelednek a hivatal 
esetében is. Kiépítésre került a tűz és hibajelző biztonsági rendszer. A jogszabály szerint erre 
az épület tulajdonosának karbantartási és üzemeltetési szerződéssel kell rendelkeznie. A 
tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély kiadásához előírja ezen rendszerek 
működtetésére érvényes vállalkozói szerződés meglétét. Ennek érdekében árajánlatokat kért 
be, melyeket a Pénzügyi Bizottság tárgyalt és az ott elhangzottak alapján került a határozati 
javaslat rögzítésre. A pénzügyi fedezet a költségvetés általános tartalék során rendelkezésre 
áll. 
 
Bálint Zsolt: A két ajánlat közel egyforma volt. Az a cég is adott be árajánlatot, akik 
kivitelezték ezt a rendszert, és az ő ajánlatuk egy kicsivel kevesebb volt és 1 év garanciát 
vállaltak a kivitelezés után, viszont ha ők végezhetik a felügyeletet, akkor plusz 3 év garanciát 
vállalnak. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy az ő ajánlatukat javasolja elfogadni. A szerződés 
egyébként 60 napos felmondási határidővel bármikor felmondható.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
kiépített tűzjelző, tűz és hibaátjelző, biztonsági világítás, biztonsági kamara, behatolásjelző 
rendszereinek karbantartására határozatlan időtartamra a Security-Automatika Kft-t (1131 
Budapest, Reitter Ferenc u. 132.) bízza meg félévente 115.000Ft/alkalom+áfa (évi 
összesen:230.000 Ft+áfa) vállalkozási díj ellenében.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal elektronikai tűzjelző rendszer 
távfelügyeletére határozatlan időtartamra a Security-Automatika Kft-t (1131 Budapest, 
Reitter Ferenc u. 132.) bízza meg havi 15.000 Ft+áfa  vállalkozási díj ellenében. 
3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal biztonságtechnikai rendszereinek az 1. és a 2. 
pontokban szereplő karbantartására és távfelügyeletére a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5.) számú rendelet 17. számú melléklet általános 
tartalék sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Security-
Automatika Kft-val Visegrád Város Önkormányzat nevében a karbantartási és a távfelügyeleti 
szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Tüdőszűrő vizsgálat térítésmentességének jóváhagyása a 18-40 éves 
korosztály számára 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: 2014. januárjától megváltoztak a tüdőszűrésre vonatkozó szabályok, ettől az 
időponttól kezdődően már csak a 40 év feletti korosztálynak ingyenes a tüdőszűrés. A 18 és 
40 év közöttieknek 1700,- Ft a térítési díj. Tavaly az önkormányzat úgy döntött, hogy ennek a 
korosztálynak a térítési díj fizetését átvállalja, a tényleges kifizetés 163.200,- Ft volt, tehát 18-
40 éves korosztályból kb. 80 fő jelent meg a szűrésen. Idén november 18-26. között kerül 
megszervezésre a tüdőszűrés a városban, és állandó lakosként 550 fő tartozik a 18-40 év 
közötti korosztályba. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy idén is átvállalja a díjfizetést, 
akkor 935.000,- Ft keretösszeg elkülönítésére lenne szükség, ami a költségvetésben az 
általános tartalék soron rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és szomorúnak tartja azt a tényt, hogy tavaly a 
hozzávetőlegesen 500 főből csak 80 fő jelent meg a szűrésen. Ezért a bizottság azt javasolja, 
hogy akik idén elmennek és jövőre is elmennek, azoknak jövőre is támogatni fogja a szűrését.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az elvet jónak tartja, de azt javasolja, hogy annál, aki jövőre 
menne, ne azt nézzék, hogy idén elment-e, hanem, hogy esetleg tavaly vagy idén a kettőből 
legalább egyre elment-e.  
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Félegyházi András: A javaslattal egyetért, ami tulajdonképpen a határozati javaslatra nézve 
egy módosító indítvány, mely úgy hangzik, hogy az önkormányzat annak a 18 és 40 év 
közötti visegrádi lakosnak, aki a tavalyi 2014-es évben vagy az idei 2015-ös évben 
tüdőszűrésen részt vesz és a jövő évben 2016-ban is él ezzel a lehetőséggel, akkor az 
önkormányzat a 2016-ban is átvállalja a tüdőszűrő vizsgálat díját. Továbbá a képviselő-
testület felkéri a jegyzőt, hogy az ingyenes tüdőszűrő vizsgálat költségét a 2016. évi 
költségvetésbe tervezze be.  
Mivel ezzel kapcsolatban egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
230/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint annak a 18 és 40 év 
közötti visegrádi lakosnak, aki a tavalyi (2014) vagy az idei (2015) tüdőszűrésen részt vesz és 
a jövő évben (2016) is él ezzel a lehetőséggel, akkor az önkormányzat a 2016-ban is átvállalja 
a tüdőszűrő vizsgálat díját.  
2.) A Képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy a 18 és 40 év közötti 
korosztály ingyenes tüdőszűrő vizsgálatának költségét a 2016. évi költségvetésbe tervezze be. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az iménti módosítással együtt az 
előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. november 
18-26. között Visegrádon megszervezésre kerülő tüdőszűrésen a Visegrádi lakcímmel 
rendelkező 18-40 éves korosztály számára a tüdőszűrés költségét átvállalja. 
2.)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy annak a 18 és 40 év közötti visegrádi lakosnak, aki  
a tavalyi (2014) vagy az idei (2015) tüdőszűrésen részt vesz és a jövő évben (2016) is él ezzel 
a lehetőséggel, akkor az önkormányzat a 2016-ban is átvállalja a tüdőszűrő vizsgálat díját, 
ellenkező esetben nem téríti.  
3.)  A képviselő-testület a 18-40 éves korosztály (550 fő) számára fizetendő 935.000,- Ft 
(1700,- Ft/fő) térítési díjat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) 
számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
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4.)  A Képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy a 18 és 40 év közötti 
korosztály ingyenes tüdőszűrő vizsgálatának költségét a 2016. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  1., 2., és 3., pont esetében Félegyházi András polgármester 
  4. pont esetében Dr Szabó Attila jegyző 
 
8. npr: Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 6. számú lakására 
vonatkozó pályázat kiírása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Sziget u. 11/6. számú lakás bérleti jogviszonyára vonatkozó 2010. október 
21-én létrejött lakásbérleti szerződés 2015. december 31-én lejár. Ebből kifolyólag a helyi 
rendelet értelmében a pályázat kiírásáról a képviselő-testület dönt. Összeállításra került a 
pályázati kiírás a lakásrendelet alapján és ennek megfelelően fogalmazódott meg a határozati 
javaslat is.  
 
Bálint Zsolt: Nem lehetne most kiírni a 11/1-es üres lakásra is a pályázatot? 
 
Félegyházi András: Amiért azt a lakást fönntartotta a testület, az a kérdés még nem zárult le, 
ezért az arról szóló esetleges pályázati kiírást a következő testületi ülésre javasolja halasztani. 
Nyilván ennek megfelelően is készült el most ez az előterjesztés, hogy azt várják meg, ne 
szaladjanak ennyire előre.  
 
Bálint Zsolt: Rendben, egyetért vele.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
232/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 6. önkormányzati lakás bérbeadására, a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
( A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 
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9. npr: Fieszl Béla és Fieszlné Neviczki Krisztina kérelme a településképi 
szempontból meghatározott  nyílászáró csere többletköltség (árkülönbözet) 
megtérítésére 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Fieszl Béla és felesége kérelemmel fordultak az önkormányzat jegyzőjéhez, 
melyben leírták, hogy a családi házukon szeretnék kicserélni az ablakokat műanyag 
nyílászárókra. A városi főépítész az egyeztetésen a fehér helyett más színű ablakokat javasolt 
betenni. Ez alapvetően településképi véleményezési eljáráshoz kötött, amely polgármesteri 
hatáskör, de kérik, hogy a két szín közötti többlet különbségre az önkormányzat adjon anyagi 
támogatást a településképi megfelelés érdekében.  
 
Félegyházi András: Azért jó, hogy ez a napirend a testület elé került, mert az általánosan 
érzékelhető, hogy az ilyen jellegű témával az önkormányzatnak foglalkoznia kell. Ezért nem 
szerette volna, ha az ülés elején ez lekerül napirendről. Viszont ebben a konkrét esetben még 
nincs döntési lehetősége a testületnek, mert még nincs településképi eljárásban megszületett 
döntés, illetve válasz az ő kérésükre, ami megalapozhatná a kérésüket. Viszont tanulságos a 
történet és biztos abban, hogy lesz még hasonló kérés, másrészt biztos abban, hogy általános 
értelemben is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A főépítész úrral való szóbeli egyeztetést 
minden esetben írásba kell foglalni, elkerülve azt a helyzetet, ami nem először fordul elő, 
hogy a főépítésszel történő szóbeli egyeztetést hatósági megnyilvánulásnak tekintik. Úgy 
gondolja, hogy a jövőre nézve az ilyen kérdések esetére ügyrendet kell kialakítani, mert akkor 
ennek a településképi rendeletnek a betartatásával lesznek gondok. Tehát javasolja, hogy 
ebben a kérdésben most ne hozzon határozatot a képviselő-testület, de szerette volna ezeket a 
gondolatokat ennek kapcsán elmondani, hogy érzékelje a kérelmező is és Visegrád minden 
polgára, azt, hogy ez a kérdés egy ennél lényegesen összetettebb. Mivel a témával 
kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki egyetért a napirend 
levételével, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  „Fieszl Béla és Fieszlné Neviczki Krisztina kérelme a 
településképi szempontból meghatározott  nyílászáró csere többletköltség (árkülönbözet) 
megtérítésére” című napirendi pontot levette a napirendről.  
 
10. npr: Visegrád Rákóczi utca 241/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
telekingatlanon lévő garázzsal kapcsolatban biztosított földhasználati jog átruházása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Tavaly decemberben döntött úgy a képviselő-testület, hogy a Rákóczi utcai 
garázsok, felülépítmények tulajdonosainak földhasználati jogot enged, tekintettel arra, hogy a 
föld tulajdonjoga az önkormányzaté. A 241/6-os ingatlanon lévő garázs akkor Makkor Szilárd 
tulajdonában állt, de idő közben eladta ezt Jancsó Ottónak. Ők most közösen kérelmezték, 
hogy az ingatlanon lévő földhasználati jog - mely személyhez kötött - átruházásához járuljon 
hozzá a képviselő-testület. Ennek megfelelően a Makkos Szilárddal kötött szerződés 
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megszűnéséről, illetőleg ezzel együtt Jancsó Ottó javára történő földhasználati jog alapításáról 
kell döntést hoznia a képviselő-testületnek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőkeet, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzata Makkos Szilárddal az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Visegrád 
Rákóczi utca 241/6 hrsz-ú telekingatlanra 2015. február 11-én kötött földhasználati jogot 
létesítő szerződést 2015. szeptember 28-val megszűntnek tekinti, a szerződés megszűnik, mivel 
Makkos Szilárd a 241/6 hrsz-ú telekingatlanon lévő 19 m2 alapterületű gépjármű-tároló 
(garázs) felépítmény tulajdonjogát 2015. szeptember 28-val Jancsó Ottónak  eladta. 
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező 241/6  hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 25 m2 nagyságú ingatlanra a föld 
fenntartásával járó terhek viselése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 5:145. §-aiban megjelölt – földhasználati jogot enged Jancsó Ottónak (2083 Solymár, 
Vasút u. 6.) az ingatlanon lévő gépjárműtároló (garázs) új tulajdonosának. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Makkos Szilárdot a 
képviselő-testületi döntésről írásban értesítse.  
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Jancsó Ottóval 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a földhasználati jogot alapító szerződést megkösse. 
 
Határidő:  3. pont esetében 2015. október 30. 

4. pont esetében 2015. november 30. 
Felelős:  3. és a 4. pont esetében Félegyházi András polgármester 
 
11. npr: Karácsonyi díszkivilágítás megrendelése  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A karácsonyi díszkivilágításra az önkormányzat 1,5 millió forintot 
tervezett be az idei évben. A Városüzemeltetési Bizottság kialakította azt a koncepciót, hogy 
hol és mennyi díszt kellene kihelyezni, melynek megfelelően ajánlatot kértek be egy cégtől, 
aki most akciósan árulja ezeket az elemeket. A Városüzemeltetési Bizottság kiválasztotta a 
motívumokat, az árajánlat beérkezett, mely 1.605.153,- Ft, ez 105.153,- Ft-al több, mint a 
rendelkezésre álló keretösszeg, de a Városüzemeltetési Bizottság működésében vannak olyan 
tételek, amelyek erre átcsoportosíthatók, tehát pénzügyi akadálya nincs az árajánlat 
elfogadásának. 
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Bártfai István: Nehéz volt a pénzügyi keretben maradni, de mint, ahogyan azt jegyző úr is 
mondta, találtak rá megoldást.  
 
Félegyházi András: Ezeknek a kihelyezése hogyan fog történni? 
 
Bálint Zsolt: Van ahol a VKG ki tudja tenni, de van, ahol kell kérni az ELMŰ segítségét. Ha 
lehet, akkor szállítást november közepére kérjék, azért, hogy jövőre az újbóli felszerelésnél 
november elején kiderülhessenek az esetleges hibák és akkor még az 1 éves garanciális időben 
benne lesznek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
234/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Shopzeus Európa 
Kft (3300 Eger, Szederkényi u.35.) karácsonyi díszkivilágításra érkezett ajánlatát elfogadja és 
az ajánlatban szereplő díszkivilágítási elemeket 1.263.900 Ft+áfa összesen: 1.605.153.-Ft 
összegért megvásárolja. 
2) A képviselő-testület a díszkivilágítási elemek vételárát az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5) számú rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sor, 
valamint 105.153 Ft-ot a költségvetésbe a Városüzemeltetési Bizottság javaslatára 
betervezett, de el nem végzett munkák, utcanévtábla beszerzés előirányzatának 
átcsoportosításával biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Shopzeus 
Európa Kft-től a karácsonyi díszkivilágítási elemeket vásárolja meg.  
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
12. npr: Iskolabusz szerviz munkálatai megrendelésének jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az iskolabusz éves karbantartása illetve műszaki vizsgáztatása esedékessé 
vált. Két cégtől kértünk be árajánlatot Eurotechnik Center Kft-től, valamint a Nova-Busz Kft-
től. A szervizelést az őszi szünetre tervezik, ezért szerepel napirenden a téma. A két árajánlat 
közül összességében az Eurotechnik Center Kft-é a kedvezőbb annak ellenére, hogy  3.000,- 
Ft-al drágább a Nova-Busz Kft ajánlatánál, de mivel az előbbi telephelye Pomázon van, az  
utóbbié pedig Budapesten, így az Eurotechnik Kft-től lenne célszerűbb megrendelni a 
munkát, mert a szállítási költség így olcsóbb lesz. A forrás az általános tartalék soron 
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rendelkezésre áll, de egyúttal a jövő évi költségvetésbe javasolt egy 1,5 millió forintos 
keretösszeg betervezését az autóbusz éves szervizelésére.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy az is az Eurotechnik Center Kft. mellett szól, hogy ők már 
javították a buszt, tehát ismerik és azt is tudni kell, hogy ezt az összeget végső soron a KLIK 
fizeti ki, tehát nekik ez tovább lesz számlázva.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
235/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HDE-966 frsz-ú 
Mercedes típusú autóbuszon esedékessé vált időszakos karbantartási munkálatokat 
megrendeli az Eurotechnik Center Kft-től (1064 Budapest, Izabella u. 48.) az árajánlatukban 
szereplő 1.150.200,- Ft + Áfa, mindösszesen 1.460.754,- Ft összegben. Továbbá megrendeli 
az autóbusz vizsgáztatását is az árajánlatukban szereplő 45.000,- Ft + Áfa, mindösszesen 
57.150,- Ft összegben.  
2.) A Képviselő-testület a javítás és vizsga összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.05.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az 
autóbusz éves karbantartására vonatkozó javítási munkálatokat, valamint a vizsgáztatást  az 
1. pontban meghatározottak szerint az Eurotechnik Center Kft árajánlatában szereplő 
tartalommal rendelje meg. 
4.) A Képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy a HDE-966 frsz-ú Mercedes 
típusú autóbusz éves karbantartási munkálataira, műszaki vizsgáztatására 1.500.000,- Ft 
keretösszeget a 2016. évi költségvetésbe tervezzen be.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Egyebek 
 
Bálint Zsolt: A közmeghallgatáson is fölvetődött, hogy a Fekete Holló előtti parkoló nagyon 
rossz állapotban van. Van valami megállapodás arra, hogy a gát kivitelező gépei ott 
parkolnak közterületen?  
 
Félegyházi András: Nem kötött erre semmilyen szerződést az önkormányzat. Sok esetben a 
nagy parkolót vették használatba, de arra megkérték őket, hogy azt ne tegyék. Ehelyett 
használják most a Fekete Holló előtti területet, annak fejében, hogy a későbbiekben ezt 
helyreállítják.  
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Bálint Zsolt: Ezt írásban rögzítve van? 
 
Félegyházi András: Igen, ez a kooperációs jegyzőkönyvben rögzítve van.  
 
Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 
Félegyházi András: Bálint Zsolt képviselő úr a szeptember havi tiszteletdíj összegét a 
Fellegvár Óvoda úszásoktatás költségeire ajánlja fel. A felajánlás a képviselői tiszteletdíj 
járulékokkal növelt összegére vonatkozik, azaz 53.995,- Ft. Kérdezte a képviselőket, aki ezt 
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2015. év szeptember hónapra járó 1 havi tiszteletdíjának az alábbiak 
szerint történő felajánlását: 
1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget, azaz 53.995,- Ft-ot a Fellegvár Óvoda úszásoktatás 
költségeire. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
 
Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr a 2015. évi tiszteletdíjából 
450.000,- Ft azaz négyszázötvenezer forintot ajánl fel, ebből 150.000,- Ft-ot a VSE Migreen 
Team Kerékpár Szakosztály részére működési célra; 150.000,- Ft-ot a temető járda 
felújítására, 100.000,- Ft-ot a Nyugdíjas klub részére működési céljára és 50.000,- Ft-ot a 
Fellegvár Óvoda részére általános működési célra. Kérdezte a képviselőket, aki ezt 
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2015. (10.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2015. évi tiszteletdíjából 450.000,- Ft azaz 
négyszázötvenezer forint  felajánlását az alábbiak szerint: 

150.000,- Ft-ot a VSE Migreen Team Kerékpár Szakosztály részére működési célra;  
150.000,- Ft-ot a temető járda felújítására, 
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100.000,- Ft-ot a Nyugdíjas klub részére működési célra; 
 50.000,- Ft-ot a Fellegvár Óvoda részére általános működési célra. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem lévén a munkát megköszönte 
és az ülést bezárta.  
 
 

Kmf.  
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila  
  polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 



 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    34/2015. 
Határozatok száma: 247-259/2015. (11.18.)  
Rendelet száma:  15/2015. (XI.19.) 
    
    
 
 
 

   

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. november 18-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
1. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) 
számú költségvetési rendelet módosítása 
2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 
4. Visegrád Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Tervének 
felülvizsgálata és engedélyezési eljárásban való tervezői részvétel tárgyú közbeszerzés 
lezárása  
5. Döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról 
6. Pest megye önálló NUTS 2. régióvá válásának kezdeményezése 
7. A Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő tároló hely ismételt 
bérbevétele  
8. A Sziget utca 11. szám alatti 6. számú önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 
pályázat elbírálása 
9. Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására vonatkozó 
pályázat kiírása  
10. Visegrád, Nagy Lajos utcai járda felújításhoz térburkolat beszerzése 
11. Lemondás a Visegrád 112/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról  
12. Megbízás „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt záró 
rendezvény megszervezésére 
13. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
14. Egyebek 



 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 18-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bálint Zsolt képviselő úr jelezték, hogy kicsit késnek. Ismertette a 
napirendet, melyhez kérte a képviselő-testületet, hogy az egyebek napirendi pont előtt vegye 
napirendre a Visegrád 112/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondást, megbízást 
„az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projektzáró rendezvény 
megszervezésére, valamint Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlására vonatkozó 
előterjesztést. Ezt követné 14. napirendi pontként az egyebek. Mivel egyéb módosító javaslat 
nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki a napirend módosítását elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem voltak jelen) a napirend módosítását elfogadta. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt az ülés napirendjét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem voltak jelen) az ülés napirendjét a módosítással együtt elfogadja. 
 
1. npr: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) 
számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Köszöntötte Láng Anikó pénzügyi vezetőt és felkérte, hogy ismertesse 
az előterjesztést.  
 
Láng Anikó: Az önkormányzat költségvetési rendeletét legutóbb szeptember 17-én 
módosította a képviselő-testület. A mostani módosítás csak az azóta eltelt időszakra 
vonatkozik. Ebben vannak olyan tételek, melyek a költségvetés főösszegét nem változtatják 
meg csak az összetételét, ami leginkább a képviselői tiszteletdíjak felajánlásához kapcsolódik, 
illetve a beruházások és dologi kiadások közötti átcsoportosításhoz. Ugyanakkor voltak olyan 
testületi döntések, melyek az általános tartalék terhére születtek, ezeket kellett átvezetni a 
költségvetésben, ennek legnagyobb tételei az energiahatékonysági pályázat és a Pro Regió 
felé a támogatás, illetve kamat visszafizetés. A bevételeket igazították a tény adatokhoz és 
beemelték az energiahatékonysági pályázat támogatás tartalmát. Ennek megfelelően az 
általános költségvetési tartalék összege 121.153,- eFt lett, a teljes tartalék összege 161.153,- 
eFt. A költségvetés főösszege mindezek mellett pedig 1.816.876,- eFt lett. A Pénzügyi 
Bizottság a november 13-i ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem voltak jelen) megalkotta az önkormányzat és intézményei 2015. évi  



 

   

költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
15/2015. (XI.19.) önkormányzati rendeletet. 
 

15/2015. (XI. 19.) önkormányzati  rendelete 
 az önkormányzat és intézményei 2015. évi  költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú 

költségvetési rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. npr: Beszámoló a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Láng Anikó: A szeptember 16-i ülésén az első félév beszámolóját szintén megtárgyalta már a 
testület, tehát most csak a III. negyedév beszámolóját ismertetné röviden. A III. negyedévben 
a gazdálkodás eredményeként  668.181,- eFt bevételt és 381.028,- eFt kiadást teljesített az 
önkormányzat úgy, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a III. negyedévi adóbevételt, a 
gépjármű adó helyben maradó részét kivéve. Tehát ehhez a bevételi számhoz még hozzájön 
86.678,- eFt, ami a tényleges bevételt mutatja. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak 
végén 300.786,- eFt volt. Az adóbevételek az októberi adatok alapján 98%-ban teljesültek, 
ami nagyon jónak mondható. Kiadási oldalon valamennyi intézmény tartotta a költségvetését 
időarányosan, valószínűleg nem lesz semmi gond az intézmények költségvetésével. A 
felhalmozási kiadások közül a legnagyobb tétel az Áprily völgy vis maior kiadásai voltak, 21 
millió Ft-al, a gátnak és a polgármesteri hivatalnak még nem számláztak a kivitelezői, ez majd 
csak a IV. negyedévben fog megjelenni. A kintlévőségek és tartozások jelentősen nem 
változtak, azok a féléves szinten alakultak. a Pénzügyi Bizottság a beszámolót is  a november 
13-i ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bálint 
Zsolt képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
247/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2015. évi III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



 

   

3. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A határozatok teljesítéséről az előterjesztés tartalmazza a lényeget, ha 
kérdés van esetleg, arra szívesen válaszol. A két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
szeretne röviden beszámolni: 
- jelenleg három nagy projekt fut, ezek közül talán a legnagyobb az árvízvédelmi beruházás I. 
üteme, melynek a műszaki átadás folyamata megkezdődött, várhatóan november végén lesz a 
lezárása 
- a városközpont beruházás a végéhez közeledik, a városháza műszaki átadása lezárult, a 
holnapi napon hivatalos projektzáró és holnapután pedig átadó ünnepség lesz, melynek 
keretében első ízben kerülnek átadásra Niedermüller József díjak 
- az iskola beruházás vázlattervei elkészültek, a tervtanács véleményezte és megfogalmazta 
építészeti szempontból az észrevételeit 
- december közepétől Dr Balogh Mónika háziorvos várhatóan el fog tudni kezdeni dolgozni, 
heti 20 órában ő látja majd el a rendelést. Itt is szeretné megköszönni Dr Rozsályi Károly 
helyettes háziorvosnak és Pappné Pintér Klára nővérnek az elmúlt helyettesítési időszakban 
tanúsított munkáját 
- az energetikai korszerűsítési pályázat kivitelezése folyamatban van, a Sziget utcai közösségi 
ház már majdnem készen van, a rendőrőrs épületében folyik jelenleg a legnagyobb munka, 
majd utána következik a művelődési ház 
 

- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett, így a képviselő-testület 6 
fővel van jelen, határozatképes –  

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2015. október 21. – 2015. november 9. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Visegrád Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési 
Tervének felülvizsgálata és engedélyezési eljárásban való tervezői részvétel tárgyú 
közbeszerzés lezárása  

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 



 

   

Félegyházi András: Mint ismeretes a településrendezési terv felülvizsgálatra szorul, 
jogszabályi kötelezettség miatt is. Az előkészítő munka lassan egy éve zajlik, közbeszerzési 
eljárást írt ki a testület a tervezési feladatok elvégzésére, mert az előzetes tájékozódás szerint 
annak értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt. Négy építész iroda került meghívásra, a Város 
Teampannon Kft, Urban-Lis Stúdió Kft., az EKO’96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft., 
valamint a Hadas Építész Mérnöki Művészeti Kft. A közbeszerzési eljárást Dr László Viktor 
folytatta le. Ár tekintetében igen nagy különbséget mutattak az ajánlatok. Mindezek alapján és 
a bírálóbizottság javaslata alapján az EKO’96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft.-t javasolja 
megbízni a tervezéssel. A közbeszerzési eljárás második helyezettje pedig a Város 
Teampannon Kft.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat alapján 
megtárgyalta a „Visegrád Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési 
Tervének felülvizsgálata és engedélyezési eljárásban való tervezői részvétel” tárgyú nemzeti 
értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárással kapcsolatos bíráló bizottsági 
javaslatot, és annak tartalmát elfogadja. 
2) A Képviselő-testület a bíráló bizottság javaslatára figyelemmel a „Visegrád 
Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Tervének felülvizsgálata és 
engedélyezési eljárásban való tervezői részvétel” tárgyában kiírt nemzeti értékhatárt elérő, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3) A Képviselő-testület az EKO’96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft és a Város-
Teampannon Kft. a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 69§ (2) bekezdése 
alapján bekért indokolását elfogadja.  
4) A képviselő-testület a Hadas Építész Mérnöki Művészeti Kft. (3530 Miskolc, Hunyadi 
u. 13. fsz. 2.) ajánlatát a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bek. e) 
pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
5) A képviselő-testület az EKO’96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft (1122 Budapest, 
Alma u. 9.), a Város-Teampannon Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) és az Urban-Lis 
Stúdió Kft. (1031 Budapest, Kadosa u. 19-21.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
6) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének az EKO’96 Mérnöki és 
Humán Szolgáltató Kft-t (1122 Budapest, Alma u. 9.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen 
ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.  
7) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás második helyezettjének a Város-
Teampannon Kft-t (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) nyilvánítja. 
8) A képviselő-testület felkéri a tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felelős személyt, hogy 
a döntésről az érintetteket értesítse. 
9) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertesével az EKO’96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a tervezési szerződést kösse meg. 
 
Határidő:  8. pont esetében azonnal  



 

   

      9. pont esetében a szerződéskötési moratórium leteltét követően azonnal  
Felelős:  8. pont esetében tárgyi közbeszerzés lefolytatásáért felelős személy 
  9. pont esetében Félegyházi András polgármester 
 

5. npr: Döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
biztosítása módjáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Egy 2015. júliusi törvénymódosítás következtében a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatások 2016. január 1-től más formában működnek, mint korábban. A 
családsegítő és gyermekjóléti központ működtetése a járásszékhely települések feladata, de a 
szolgálatok működtetése továbbra is a helyi önkormányzatok kötelezettsége. Ezt a feladatot 
eddig az önkormányzat társulásban látta el és valójában egy szervezeti egység végezte ezt a 
feladatot Szentendrétől Visegrádig. A jogszabályváltozás következtében a jövőben kiegészítő 
vagy kiemelt finanszírozás az államtól nem jár a társulási formában való ellátásra. A 
Dunakanyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője elkészítette a jövő 
évi költségvetést, és látható, hogy azokból a normatívákból, amelyet a települések kapnak, 
nem finanszírozható teljes egészében a működés, ezért ők olyan tervezetet tettek az 
önkormányzatok elé, ami azzal számol, hogy a többletfinanszírozást az önkormányzatok 
teljesítik. A kisebb lakosságszámú települések azon az állásponton voltak, hogy nem 
szeretnének hosszabb távon további befizetéseket tenni, azért, hogy társulásban lehessen 
ellátni ezt a feladatot, hiszen ez egyébként is Szentendre feladata lenne. Viszont a jövő évben 
nem kivitelezhető még az, hogy ezt a feladatot az egyes települések külön szervezeti 
egységben végezzék, ezért abban maradtak az egyeztetésen, hogy a 2016-os évben a 
finanszírozást a normatívából és a korábbi működésből a társulásban meglévő tartalékból 
oldják meg. Erről majd 2016. május 31-ig beszámolót kérnek a szolgálattól, hogy lássák a 
települések, hogy ez működőképes-e. Emellett kérték Szentendrét, hogy dolgozzon ki egy 
olyan forgatókönyvet a 2017. évre, amelyik többletbefizetések nélkül oldaná meg a működést. 
Amennyiben ez nem megoldható, akkor a kisebb lakosságszámú települések fontolóra veszik 
azt, hogy kilépnek a társulásból és egy kisebb társulásban látnák el a feladatot, ami  
finanszírozható lenne a normatívából.  
Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, az egyik a 2016-os évi ellátás formájáról 
szól, a második pedig arról, hogy megvizsgálja a képviselő-testület, hogy 2017. évtől a 
feladatok más szervezeti keretek között történő ellátását. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
250/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016. január 1-jétől a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja. 
2) A képviselő-testület jóváhagyja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 6/2015. (XI.02.) sz. társulási tanácsi 



 

   

határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a Társulás értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő második 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
251/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a család-és 
gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladat 2017. évtől más szervezeti keretek szerint történő 
ellátását.  
2) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a feladatellátás 
megszervezéséhez kapcsolódó jogi, szakmai, szervezeti és pénzügyi előkészítő munka 
elvégzésére. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2016. május 30. 

 
 
6. npr: Pest megye önálló NUTS 2. régióvá válásának kezdeményezése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Pest Megye Közgyűlésétől érkezett egy levél, melyben kérték az 
önkormányzat támogatását. Röviden arról van szó, mivel Pest megye Budapesttel együtt egy 
régiót képez, ezért a Közép-magyarországi Régió átlagos statisztikai fejlettsége olyan magas, 
hogy az Európai Uniótól származó támogatásokat a 2014-2020 között időszakban nem tud 
lehívni. Tehát ez a határozati javaslat arról szól, hogy Visegrád is támogatja azt, hogy Pest 
megye váljon le Budapesttől.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
252/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest megye társadalmi-
gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. 



 

   

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye 
Önkormányzata részére.   

Határidő: a döntést követő első munkanap 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

7. npr: A Visegrád 175/4 és a 175/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő tároló hely ismételt 
bérbevétele  

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Ismeretes az Önkormányzat még 2014. szeptemberében kötött a Rhus Hirta 
Kft-vel bérleti szerződést a telephelyének bérlésére vonatkozóan. Ez a szerződés 2015. május 
15-én lejárt, ezért az önkormányzat már akkor kezdeményezte a bérleti szerződés kötését a 
Vifa Kft f.a. felszámolási jogait gyakorló Cél-Org Kft-nél. Ez a Kft. többszöri írásbeli kérés 
ellenére mind a mai napig nem nyilatkozott a bérleti szerződéskötési kérelemről. November 2-
án kelt levelében csupán arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a telephelyet október 
végével bérbe adta a Rhus Hirta Kft-nek. Az önkormányzatnak továbbra is meg kell oldania a 
különböző gépek, valamint a gát mobilelemeinek tárolását, mert a VKG csoport telephelyén 
nem fér el minden. Ezzel kapcsolatban korábban hozott egy határozatot a képviselő-testület, 
mely szerint a Pilisi Parkerdővel bérleti szerződést kötött, de ez a szerződés azért nem került 
aláírásra, mert jelenleg nem oldható meg teljes biztonsággal az épületben a mobil elemek 
tárolása. Gyakorlatilag a mostani határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat csak 
abban az esetben köthet az önkormányzattal bérleti szerződést, ha a Cél-Org Kft. a felszámoló 
engedélyezi ezt illetve tekintettel arra, hogy 2015. május 15-től az önkormányzat szívességi 
használat jogcímen használja a VIFA Faipari Kft. „fa” telephelyét, ezért a szívességi 
használat díját havi 50.000,- Ft+0%Áfát a használat időszakára a Rhus Hirta Kft-nek ki kell 
fizetni.  Mivel a Rhus Hirta Kft-nek adótartozása van az önkormányzat irányába, ezért a 
bérleti díj kompenzálás útján megfizetésre kerülhet.  
 
Félegyházi András: Itt elsősorban az árvízvédelmi beruházás mobil elemeit szeretné tárolni 
az önkormányzat, addig, amíg a tárolóépület el nem készül. A Parkerdő által biztosított 
területen a teljes mennyiség nem helyezhető el. Emiatt már a Forster Központhoz is fordult az 
önkormányzat, hogy a volt műemlékvédelmi épület raktárait bérbe vehesse. Ennek a 
kérelemnek az elbírálása folyamatban van, de várhatóan december 1-től az önkormányzatnak 
tárolnia kell ezeket az elemeket.  
 
Bálint Zsolt: Akkor a Rhus Hirta Kft-nek május 1-től havi 50.000,- Ft-ot kell kifizetni? 
 
Dr Szabó Attila: Igen.  
 
Bálint Zsolt: Akkor ezt az összeget a tartozásából fogja levonni az önkormányzat, ugye? Van 
ennyi tartozása, amiből ez levonható? 
 
Dr Szabó Attila: Igen, van.  
 
Bálint Zsolt: Jó tudni, hogy milyen céggel áll szemben az önkormányzat. 
 



 

   

Dr Szabó Attila: A határozati javaslat egyébként tartalmaz is egy olyan javaslatot, hogy meg 
kell vizsgálni annak lehetőségét, hogyan lehetne megoldani más helyen az árvízvédelmi 
beruházás mobil elemeinek a tárolását.  
 
Bálint Zsolt: Ha megoldódik máshol a tárolás, akkor abban a pillanatban ezt a céget szólítsa 
fel az önkormányzat vagy számolja föl, ne várjuk meg, hogy milliós adótartozása legyen, mert 
ez a Vifa Kft-nek egy leányvállalata és ugyanazt fogja eljátszani, mint a Vifa Kft.  
 
Schüszterl Károly: Ha ott akarják tárolni az elemeket, akkor oda be kell ruházni legalább 
100.000,- Ft-ot, a riasztórendszerre, hogy biztonságos legyen.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
253/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. november 1-től 
2016. december 31-ig havi 50.000 Ft+0%Áfa bérleti díj ellenében a Rhus Hirta Kft-től (2027 
Dömös, Vertel József út 13.) - Cél-Org Kft (1126 Budapest, Németvölgyi út 8.), mint a VIFA 
Visegrádi Faipari Kft ”fa” ingatlanai felett tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság 
engedélyét követően - bérbe veszi bérleményében lévő Visegrád, Bányatelep 175/4 és a 175/5 
hrsz alatt található 209 m2 alapterületű önálló bejárattal rendelkező fedett, zárt, tolóajtóval 
felszerelt épületet tárolás, raktározás céljára. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, mivel az Önkormányzat 2015. május 15-től a Cél-Org Kft az 
Önkormányzat bérbevétel iránti kérelmének többszöri szóbeli és írásbeli sürgető kérés 
ellenére történő nem válaszolása miatt jogcím nélkül szívességből használta a VIFA Visegrádi 
Faipari Kft „fa” tulajdonát képező 2025 Visegrád, Bányatelep 175/4 és a 175/5 hrsz alatt 
található 209 m2 alapterületű önálló bejárattal rendelkező fedett, zárt, tolóajtóval felszerelt 
épületet, valamint asztalosipari műhelynek 96 m2 alapterületű galériából 25 m2-nyi részt, 
valamint az udvarból fagerendák és betonkörgyűrűk tárolására 60 m2 alapterületű részt, ezért 
a szívességi használat díját havi 50.000 Ft+0%Áfát a használat időszakára a Rhus Hirta Kft-
nek (2027 Dömös, Vertel József út 13.) megfizeti.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Rhus Hirta Kft-vel 
kötendő bérleti szerződés a Cél-Org Kft szerződéskötési engedélyének megérkezését követően 
történő aláírására. 
4) A Képviselő-testület egyúttal felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy készítsen egy 
megoldási javaslatot tartalmazó előterjesztést a Vifa Visegrádi Faipari Kft „fa” telephelyén 
tárolt önkormányzati tulajdonú eszközök, berendezési tárgyak, gépek máshol történő 
elhelyezésére, tárolására vonatkozóan. 
 
Felelős: 3. és a 4. pontok esetében Félegyházi András polgármester 
Határidő: 3. pont esetében Cél-Org Kft szerződéskötési engedélyének megérkezését követően 
azonnal 
4. pont esetében 2016. január 31. 



 

   

 
8. npr: A Sziget utca 11. szám alatti 6. számú önkormányzati lakás bérbeadására 

kiírt pályázat elbírálása 
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A testület az október 21-i ülésén döntött arról, hogy erre a lakásra 
pályázatot ír ki, a helyben szokásos módon a pályázat meghirdetésre került. Összesen 7 db 
pályázat érkezett be, melyeket a Népjóléti Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalt meg és alakított 
ki javaslatot a testület részére.  
 
Schüszterl Károly: A hét pályázó közül egy visszalépett, egyet érvénytelennek minősített a 
bizottság, mivel munkaviszonya jelenleg nincsen Visegrádon és nem is lakott eddig itt, csak 
most néhány hónapja jelentkezett be. A bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a jelenlegi 
bérlővel Szabó Szilviával kössön bérleti szerződést.  
 
Bálint Zsolt: Felhívta a figyelmet, hogy az 1. számú lakásra is lesz kiírva pályázat, akik most 
nem nyertek, azok adják be arra is, mert még mindig van esélyük. A jövőre nézve pedig 
javasolja a bizottság, hogy a rendeletet módosítsák úgy, hogy egy személy maximum 8 évre, 
tehát 5 + 3 évre köthessen bérleti díjat, mert elméletileg ezek a lakások azért épültek, hogy a 
fiatalok életkezdéséhez nyújtsanak segítséget.  
 
Félegyházi András: Tehát a kiküldött határozati javaslat kiegészül Szabó Szilvia nevével. 
Kérdezte a képviselőket, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
254/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lévő 6. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
Szabó Szilvia által benyújtott kérelmét a Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint 
a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (3) bekezdés a) 
pontja alapján Szabó Szilviának havi 33.440,-Ft (550 Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 
2016. január 1-től öt év határozott időre bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11. szám alatti 6. 
számú önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szabó Szilviával 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Sziget utca 11. szám alatti önkormányzati bérlakás 1. számú lakására 

vonatkozó pályázat kiírása  
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 



 

   

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Jelenleg ez a lakás augusztus 31. óta üresen áll, idő közben kiderült, hogy 
az új háziorvos nem tart igényt a lakásra, ezért Schüszterl Károly képviselő úr kérte, hogy a 
mai ülésen szerepeljen napirenden a pályázat kiírása. A 6. számú lakásra pályázatot benyújtók 
részére jeleztük, hogy várható majd ennek a lakásnak is a meghirdetése, tehát az, akinek nem 
sikerült az előző, az nyugodtan pályázhat erre a lakásra is.  
 
Schüszterl Károly: Jegyző úr jelezte a bizottságnak, hogy jelenleg a háziorvosi szolgálati 
lakás is üresen áll és mivel az új háziorvos arra sem tart igényt, ezért azt is meg lehetne 
pályáztatni 1+1 évre, hogy ne álljon üresen.  
 
Dr Szabó Attila: Ezt a lakást nem szociális alapon, hanem költségelven lehetne bérbe adni.  
 
Bálint Zsolt: Tehát annyiért adnák ki, mint amennyit a korábbi háziorvos is fizetett, 
bútorozatlanul, esetlegesen egy tisztasági festés kell csinálni előtte és meg kell nézni, hogy a 
gázkazán működik-e. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: 47 ezer forintért megéri kiadni, nem fog tovább amortizálódni? 
 
Bálint Zsolt: Nem. Ez a ház jelenleg is olyan állapotban van, hogy erre minimum 5 millió 
forintot rá kellene költeni, hogy korszerű legyen. Ha valaki vigyáz rá ennél rosszabb állapotba 
nem hozhatja, inkább csak javítani tud rajta. Azt javasolja, ha bárki bérbe is veszi, a 
közműveket ne írassák át a nevére, csak az önkormányzathoz jöjjenek be a számlák és neki ott 
kelljen befizetni.  
 
Félegyházi András: A javaslatot jónak tartja a háziorvosi lakásra vonatkozóan, viszont ez 
most nem tartozik szorosan a napirendhez, tehát javasolja, hogy ezt majd a következő ülésen 
tárgyalják meg részleteiben. Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a pályázat kiírásával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
255/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget 
utca 11. szám alatti, 1. önkormányzati lakás bérbeadására, a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
( A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 



 

   

10. npr: Visegrád, Nagy Lajos utcai járda felújításhoz térburkolat beszerzése 
       Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila:  A Nagy Lajos király utca ún. pillangós ház előtti járdaszakasz rossz 
minősége már régóta napirenden szerepel. A terület a Magyar Közút kezelésében van és 
ahhoz, hogy a felújítási munkálatokat elvégezhesse az önkormányzat a tulajdonos helyett, 
ahhoz közútkezelői hozzájárulást kellett kérni, ami októberben érkezett meg. A felújításhoz 8 
cm vastag beton macskakőre kért be a Polgármesteri Hivatal ajánlatot. E szerint a macskakő 
négyzetméter ára 3.307 Ft/m²+Áfa és mintegy 200 m² terület javításáról van szó, tehát a 
végösszeg 661.400,- Ft+Áfa. Az összeg az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások 
soron rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: A Magyar Közút egyébként rendkívül nagylelkűen járt el, hogy beleegyezett 
abba, hogy az ő tulajdonukat az önkormányzat saját költségen helyreállíthatja és még egy 
műszaki ellenőrt is biztosít, akinek a költségeit szintén az önkormányzatnak kell vállalnia, 
plusz még az engedélyezésért is kell fizetni.  
 
Félegyházi András: Ehhez annyi pontosítás azért szükségeltetik, hogy ez egy olyan furcsa 
állapot, hogy valóban a terület kezelése a Közlekedési Koordinációs Központé, viszont ők a 
működésüket meghatározó jogszabályi környezet miatt járdát nem építenek. Az viszont az 
önkormányzat dolga, de valóban ez egy furcsa helyzet, hogy ezt ott kell megtennie, ami 
egyébként nem az ő területe.  
 
Schüszterl Károly: Ez a munka csak tavasszal fog elkészülni.  
 
Hintenberger András: Ez az a terület, aminek az átvételét egyébként is kezdeményezi az 
önkormányzat? 
 
Félegyházi András: Igen, nyilván ezen okokból is. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a pályázat kiírásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Lajos király 
utca 6-8. száma előtti 200 m2 terület felújításához megrendel 8 cm vastag bazalt fekete 
antikolt beton macskakövet az Egomkő Kft-től (2509 Esztergom-Kertváros, Ipari Park 30051 
hrsz.) az árajánlatukban szereplő 3.307,- Ft/m²+Áfa (bruttó: 4.200,- Ft/m²) mindösszesen 
661.400,- Ft+Áfa, (bruttó 840.000,- Ft) áron.  
2.)  A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beton térburkoló macskakő vételárát az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5) számú rendelet 2. számú 
melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 



 

   

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy az Egomkő Kft-
től az 1. pontban meghatározott térburkoló követ rendelje meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Lemondás a Visegrád 112/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Ez az ingatlan a Sirály utca 2. szám alatt található, mely ingatlanban Vogel 
Ferenc Józsefnek van 1/2-ed tulajdoni hányada. Ezt az ingatlant Vogel Ferenc József eladja a 
Sirály Étterem és Szálloda Kft-nek. Az ingatlanra egy helyi rendelet értelmében az 
önkormányzatnak elővásárlási joga van, tehát erről kell nyilatkozni, hogy az önkormányzat 
szeretné-e megvásárolni 7.293.750,- Ft-ért ezt a tulajdoni hányadot vagy sem.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.)Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád belterület 
112/7 hrsz. szerint nyilvántartott, 1167 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 
Visegrád Sirály u. 2. szám alatt található ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának 
vonatkozásában lemond elővásárlási jogáról. 
2.) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a testület döntéséről 
Vogel Ferenc Józsefet (2025 Visegrád, Fő u. 60.)  írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András  polgármester 

 
12. npr: Megbízás „az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú 

projektzáró rendezvény megszervezésére 
     Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A városközpont projekt lezárásához közeledik, így záró rendezvényt is 
kell tartani, amelynek a költségei elszámolhatóak a pályázatban. Ezzel kapcsolatosan a 
Visegrád Tours Kft-től kért be árajánlatot az önkormányzat, másoktól azért nem, mert a 
beérkezett árajánlat túlnyomó része elszámolható a projektben és a Visegrád Tours Kft 
egyébként rendkívül nagy gyakorlattal rendelkezik ilyen rendezvények lebonyolításával 
kapcsolatban. Az árajánlat 628.976,- Ft+ Áfa összegről szól.  



 

   

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az ezeréves Visegrád 
Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt (azonosító száma: KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0009) 
2015. november 19-én tartandó projektzáró rendezvény megtartásával összefüggő feladatok 
ellátására 628.976 Ft+áfa bruttó 798.800 Ft összegért megbízza a Visegrád Tours Kft-t (2025 
Visegrád, Rév u. 15.).   
2) A képviselő-testület a projektzáró rendezvény megszervezésével kapcsolatos költségek 
pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5.) számú 
önkormányzati rendelet 14. számú melléklet 1. sora (városközpont építés) terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a projektzáró 
rendezvény megszervezését a Visegrád Tours Kft-től az árajánlatában szereplő tartalommal 
rendelje meg. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

13. npr: Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a jelenleg meglévő 278.700.-Ft tiszteletdíjából 
197.990,- Ft-ot ajánl fel az alábbiak szerint: Áprily Iskoláért Alapítvány részére 90.000.-Ft 
(ösztöndíjra 30.000.-Ft, nyári tábori befizetés pótlása 35.000.-Ft, az alapítvány működési 
költségeire 25.000.-Ft), Szent Mihály Alapítvány részére 2 havi tiszteletdíj 107.990.-Ft. 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
felajánlást jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2015. (11.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás  képviselő 2015. év tiszteletdíjából összesen 197.990,- Ft felajánlását az 
alábbiak szerint: 
- Áprily Iskoláért Alapítvány részére 90.000.-Ft (ösztöndíjra 30.000.-Ft, nyári tábori befizetés 
pótlása 35.000.-Ft, az alapítvány működési költségeire 25.000.-Ft)      
- Szent Mihály Alapítvány részére 2 havi tiszteletdíj 107.990.-Ft. 



 

   

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a támogatási szerződések aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Egyebek 

 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy az októberi tiszteletdíját felajánlja az idősek karácsonyára, a 
Bolyki Brothers fellépési díjának finanszírozására. Erről azért nem szükséges határozni, mert 
ez a költségvetés dologi során szerepel.  
 
Félegyházi András: Köszöni a felajánlást a szervezők nevében is. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Korábban már egyeztettek arról a képviselő-testülettel, hogy a 
Lepencei strand esetleges jövőbeni hasznosításának hatásvizsgálatát is tartalmazó tanulmány 
elkészítését kezdeményeznék. Amennyiben ez lehetséges, akkor a fennmaradó tiszteletdíját a 
következő rendes ülésen erre felajánlaná. Vélhetően ennek az összege meg fogja haladni ezt a 
tiszteletdíj felajánlást, ezért javasolja, hogy majd a fennmaradó összeget az önkormányzat 
egészítse ki.  
 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
    polgármester               jegyző 
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Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    37/2015. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. december 2-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 

1. Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének állami támogatására kiírt pályázat 
kapcsán pályázat benyújtása a Duna mozi digitális fejlesztésének műszaki, 
technikai feltételeinek biztosítására, fejlesztésére 

 
2. Rendőrőrs épület tetőfelújítására beérkezett árajánlatok megvitatása 

 
3. Bártfai István képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 2-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Bártfai István 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, mivel azzal 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az ülés 
napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. npr.: Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének állami támogatására kiírt 
pályázat kapcsán pályázat benyújtása a Duna mozi digitális fejlesztésének 
műszaki, technikai feltételeinek biztosítására, fejlesztésére 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma múlt hét pénteken kiírt egy pályázatot 
az art mozihálózat fejlesztése körében. A pályázati kiírásból látszik, arról van szó, hogy a 
mozi digitalizálásával összefüggésben mozigép cserére lehet pályázni, illetve ezzel 
összefüggő technikai fejlesztésre. A moziban még mindig az analóg gépek vannak és ha a 
mozit újra szeretnék indítani, akkor az ezekkel a felszerelésekkel már nem lehetséges. A 
pályázat 75%-os támogatást biztosít, tehát 25% önerő szükséges. Két évig kötelező 
üzemeltetést ír elő a pályázat és ehhez kapcsolódóan a mozi art mozihálózatba sorolását. A 
pályázat kiírása előtt bekért egy ajánlatot, mennyibe kerülne a digitalizálás, akik kijöttek 
felmérni a termet. Azt állapították meg, hogy tulajdonképpen a legkisebb gép elég a terem 
méretei miatt. Két árajánlatot adtak, ami abból adódik, hogy a hangrendszert tovább is lehet 
fejleszteni. Ebből adódóan az első határozati javaslatban az szerepel, hogy 10.115.000,- Ft+ 
Áfa, amiben benne van a gép, a gépszerelés és mindenféle kiegészítő, és a jelenlegi 
hangrendszer felújítása. A másik alternatíva ugyanazt a technikai hátteret tartalmazza a hang 
kivételével, mert az egy teljesen új 5.1-es digitális hangrendszer kialakítását tartalmazza, ami 
11.841.900,- Ft+Áfa lenne. Elmondta, hogy ő a képviselő-testületnek ez utóbbi alternatíva 
elfogadását javasolja, mert tulajdonképpen az önkormányzatnak ez az olcsóbb, mert a 
pályázatban külön kell pályázni a gépre és külön kell pályázni a hangrendszerre. A gépre 
tudna pályázni az önkormányzat mindkét esetben, a hangrendszerre viszont az A) alternatíva 
esetén a hangrendszer nem fér bele a pályázatba, vagyis azt a pályázat nem finanszírozza, 
tehát itt az önkormányzatnak 640eFt+Áfát kellene kifizetnie saját forrásból. Míg a B) 
alternatíva esetében a beruházásnak csak a 25%-át kell kifizetni és ezáltal a drágább 
hangrendszer mintegy 400 ezer forinttal kevesebbe kerül, mint a mostaninak a bővítése.   
 
Bálint Zsolt: A két éves fenntartás mennyibe fog kerülni? 
 
Mikesy Tamás: Az art mozihálózatnál negyedévente minimum 80 art filmet kell levetíteni, 
emellett annyi egyéb filmet vetítenek, amennyit akarnak. Számításai szerint, ha az 
önkormányzat működteti a mozit, akkor 2.800.000,- Ft veszteséget termel évente. De tervei 
szerint a két éves működtetésre ki kellene adni a mozit bérbe, olyan feltétellel, hogy aki 
üzemelteti, az gyakorlatilag ingyen megkapná, üzemeltetné és ő állná a költségeket, kivéve a 
fűtést és takarítást, azt az önkormányzat vállalná. Cserébe az önkormányzat ugyanúgy 
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igénybe venné az épületet, amire eddig is. Ha sikerül megegyezni az üzemeltetővel, akkor a 
mozi üzemeltetése annyiba kerülne, mint most zárt állapotban.  
 
Félegyházi András: Tehát ahogyan képviselő úr is elmondta, habár a B) alternatíva 
tartalmazza a nagyobb összeget, pénzügyileg mégis az kerülne kevesebbe az 
önkormányzatnak, mert ott a teljes költség elszámolható a pályázaton belül. Jelezte, hogy az 
A) határozati javaslat 3. pontjában számszaki hiba van, mivel ott a hangrendszer nem 
számolható el, tehát a 3.211.513,- Ft helyett ott a helyes összeg 3.821.113,- Ft.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az A) határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag 7 nem szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az „art mozihálózat digitális fejlesztésének állami 
támogatására kiírt pályázat kapcsán pályázat benyújtása a Duna mozi digitális fejlesztésének 
műszaki, technikai feltételeinek biztosítására”  vonatkozó A) alternatíva határozati javaslatot 
nem fogadta el. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a B) határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
264/2015. (12.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Emberi Erőforrások Minisztere által az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi 
támogatására kiírt pályázat keretében a Duna mozi digitális fejlesztésének műszaki, technikai 
feltételeinek biztosítására, fejlesztésére 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén a bővítéshez szükséges 
eszközöket az új,  K.C.S. digitális mozi 5.1 hangrendszer beszerzésével a Micropo 
Vizuáltechnika Kft-től (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.) szerzi be a mellékelt árajánlat 
alapján 11.181. 900,- Ft+áfa (bruttó  14.201.013.- Ft) összegben.  
3) A Képviselő-testület a 2. pontban szereplő eszközök beszerzéséhez szükséges 25% önrészt 
3.550.253,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.5) számú 
önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. december 3. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
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2. npr: Visegrádi Rendőrőrs tető felújítására érkezett árajánlatok megvitatása   
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az energetikai pályázat keretében felújításra került a rendőrség 
homlokzata, kicserélték a nyílászárókat, megtörtént az épület hőszigetelése. Ennek kapcsán 
kiderült, hogy a tetőszerkezet is egy nagy felújításra szorul, ezért bekértek három árajánlatot a 
jelenleg kivitelezést végző Halastó Kft-től, a Maros Ács Kft-től és a Csubi 99 Bt-től. A három 
árajánlatot összevetve megjegyzendő, hogy a legkedvezőbb árajánlat nem az, amelyik a 
legalacsonyabb számot tartalmazza, mert a Csubi 99 Bt ajánlata szélesebb körű, tehát abban 
minden benne van, mert itt nem csak lécezésről és cserepezésről, hanem szerkezet építésről is 
szó van. Tehát összességében a Csubi 99 Bt ajánlatát javasolja elfogadni.  
 
Schüszterl Károly: Nehogy úgy járjanak, mint az egyik korábbi kivitelezésnél, hogy az 
alacsony ajánlat miatt pótmunkákra volt szükség, tehát ezt tisztázni kell a vállalkozóval. Ha 
véletlenül a most felújított homlokzatba hiba keletkezik a tetőfelújítás során, akkor azt kinek 
kell állnia? A cserepet, amit leszed azzal mi lesz, mert annak talán a 30-40%-át fel tudná még 
az önkormányzat használni.  

 
Félegyházi András: A tetőt közösen végignézték az ajánlatadóval, tehát úgy gondolja, hogy 
olyan típusú pótmunka, mint ami a szerkezetben látszó, olyan nem lesz. Régi szerkezetnél 
lehetnek persze meglepetések, de nem valószínű. A homlokzat tekintetében egy helyen van, 
ahol sérülés várható, ott arra kérte a homlokzatfelújító kivitelezőt, hogy ott bontható módon 
építse be az elemeket, tehát azt vissza lehet rakni utána. A nem használható cserepeket sittre 
bontják, a használhatóakat pedig rendesen leteszik, onnantól az önkormányzat dolga, hogy 
azzal mit csinál. 
 
Bálint Zsolt: Mikor várható a kivitelezés? 
 
Félegyházi András: A kivitelező márciusban tudja elkezdeni, ahogy az idő engedi és 2 hónap 
átfutási időt mondott.  
 
Bálint Zsolt: Legyen egy fix végpontja a befejezésnek.  
 
Félegyházi András: A mennyiben az önkormányzat nem ragaszkodik a jóteljesítési 
garanciához, akkor a munkadíj részéből 3%-ot enged a vállalkozó. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ragaszkodjanak a garanciához. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolja, hogy kössék ki azt, hogy 2016. május 31-ig el kell 
végezni a munkát.  
 
Félegyházi András: Javasolja, hogy ezt tekintsék módosító indítványnak és a határozati 
javaslat 1. pontja egészüljön ki ezzel. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért a 2016. május 31-i 
teljesítési határidővel, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2015. (12.02.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Dr Kucsera 
Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a rendőrőrs 
tetőfelújítási munkáinak véghatárideje 2016. május 31. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki ezzel a módosítással együtt az 
előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
266/2015. (12.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Rendőrőrs 
(Visegrád, Fő u. 57.) tetőfelújítási munkáira a Csubi 99 Bt-t (2025 Visegrád, Pázmány Péter 
u. 11.) bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal 
6.261.376.-Ft+Áfa=7.951.948.- Ft vállalkozási díj ellenében, 2016. május 31-i teljesítési 
határidővel.  
2) A képviselő-testület a kivitelezés költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 17. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Csubi99 Bt-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Bártfai István képviselői tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Bártfai István 2015. év tiszteletdíjából összesen 431.960,- Ft-ot az 
alábbiak szerint kíván felajánlani: 

- 1 havi tiszteletdíj, 53. 995,- Ft a karácsonyi koncertre,  
- 1 havi tiszteletdíj, 53.995,- Ft a Sziget utcai ifjúsági ház belső felújítási munkáinak 

anyagköltségére, 
- 2 havi tiszteletdíj, 107.990,- Ft 2 db pingpong asztal vásárlására a Sziget utcai ifjúsági 

házba, 
- 2 havi tiszteletdíj, 107.990,- Ft egy szabadtéri kondi park kialakítására és 
- 2 havi tiszteletdíj, 107.990,- Ft egy utcai kosárlabda palánk vásárlására. 

Kérdezte a képviselőket, aki ezt jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2015. (12.02.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2015. év tiszteletdíjából összesen 431.960,- Ft a Visegrádi Ifjúsági 
Sziget Egyesület részére történő felajánlását az alábbiak szerint: 
- 1 havi tiszteletdíj, 53. 995,- Ft a karácsonyi koncertre,  
- 1 havi tiszteletdíj, 53.995,- Ft a Sziget utcai ifjúsági ház belső felújítási munkáinak 
anyagköltségére, 
- 2 havi tiszteletdíj, 107.990,- Ft 2 db pingpong asztal vásárlására a Sziget utcai ifjúsági 
házba, 
- 2 havi tiszteletdíj, 107.990,- Ft egy szabadtéri kondi park kialakítására és 
- 2 havi tiszteletdíj, 107.990,- Ft egy utcai kosárlabda palánk vásárlására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban szereplő 
felajánlás kapcsán a támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Több napirendi pont nem lévén a munkát megköszönte és az ülést 
bezárta. 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 

Félegyházi András         Dr. Szabó Attila 
  polgármester                            jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    38/2015. 
Határozatok száma: 268-290/2015. (12.16.)  
Rendelet száma:  16/2015. (12.17.) 
   17/2015. (12.17.) 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. december 16-án megtartott nyílt üléséről 

 
1. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okirat módosítása 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 
3. Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának módosítása és az ügyvezető 
munkadíjának megállapítása 
4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. 
(12.18.) önkormányzati rendelet módosítása  
5. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 2/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
6. Beszámoló Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkájáról  
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati hatósági 
ügyekben hozott döntések végrehajtásáról 
8. Beszámoló a helyi adóhatóság 2015. évi tevékenységéről  
9. A Képviselő-testület 2016. évi ülés és munkatervének elfogadása 
10. 2016. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása és a 2016. évi belső ellenőrzési 
feladatok ellátására érkezett árajánlat megvitatása  
11. A Sziget utca 11. szám alatti 1. számú önkormányzati lakás bérbeadására kiírt 
pályázat elbírálása 
12. Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírása  
13. Schneider Ferenc kérelme a 254/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő behajtani tilos tábla 
kivéve engedéllyel közúti jelzőtábla áthelyezésére  
14. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett képviselői 
javaslat 
15. Börzsönygáz Kft-ből való kiválás 
16. Duna mozi villany felújítás költségeinek finanszírozása  
17. Mátyás Király Művelődési Ház parketta felújítására érkezett árajánlatok 
megvitatása  
18. Visegrád, Fő u. 44. számú társasház támogatás iránti kérelme 
19. Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatának kezdeményezése 
20. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
21. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 
    Bártfai István 
 
 
Meghívott:  
 
    Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezetője 
    Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezetője 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Hintenberger 
András képviselő később érkezik. 
 
Napirend előtt: 
 
Félegyházi András: Köszöntötte Dr Balogh Mónikát Visegrád új háziorvosát, aki 2015. 
december 18-tól látja el a háziorvosi feladatokat a településen. 
 
Dr Balogh Mónika: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 1997-ben szerezte meg 
orvosi diplomáját, néhány éve már háziorvosként dolgozott és most látta elérkezettnek az időt 
arra, hogy teljes praxisban dolgozhasson. Örömére szolgál, hogy ezt pont itt Visegrádon teheti 
meg.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az elmúlt hetekben igen sok előkészítő munka előzte 
meg azt, hogy a doktornő elkezdhessen dolgozni. Az úgynevezett készenléti időben 
előreláthatóan áprilisig vagy májusig még Dr Rozsályi Károly látja el a teendőket. Tehát 
doktornő a rendelési időben teljesít szolgálatot. Megköszönte Dr Rozsályi Károlynak az 
elmúlt évben tanúsított kitartó és áldozatkész munkáját.  
Ismertette a napirendet. Bozzay Péter jelezte, hogy késni fog, így javasolta, hogy az 1. 
napirendi pontot akkor vegyék napirendre, amikor ő megérkezik. Mivel a napirenddel 
kapcsolatban módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az ülés 
napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Hintenberger András képviselők és Dr 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadja. 
 

1. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Pro Visegrád Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására azért kerül 
sor, mert az ügyvezető jelezte, hogy a társaságnak új könyvvizsgálóra lenne szüksége, mert a 
jelenlegivel szemben végrehajtási eljárás indult. Az új könyvvizsgáló Kocsisné Pálffy 
Gabriella, aki egyébként a VVF Kft könyvvizsgálói feladatait is ellátja, nyilatkozatában 
jelezte, hogy vállalná a Pro Visegrád könyvvizsgálói feladatait is. Az új könyvvizsgáló 5 éves 
időtartamban kerülne megbízásra. 
 
Bálint Zsolt: Lehet, hogy szerencsésebb volna egyelőre csak 1 évre megválasztani, mert nem 
ismerik még.  
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Dr Szabó Attila: Elmondta, amíg az önkormányzatnál kötelező volt a könyvvizsgálat, addig 
ott is ő látta el a feladatot. Egyébként nem szükséges 5 évre megválasztani, de ha letelik az 
egy év, utána megint alapító okiratot kell módosítani, ami pénzbe is kerül. 
 

- Hintenberger András képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 5 
fővel van jelen, (7 főből) határozatképes – 
 

Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem hangzott el, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-126346, 
székhely: 2025. Visegrád, Fő utca 81. szám) taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy  
a 2008. december 17-én aláírt alapító okirat 6.  pontjának első két mondatát a könyvvizsgálói 
feladatokat ellátó C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft ellen indult végrehajtási eljárás miatt történő 
lemondás miatt – az a-e.)  alpontok változtatása nélkül - a következőképpen módosítja: 
„6. A könyvvizsgálót határozott időre, 5 évre választja meg az Alapító. A Társaság 
könyvvizsgálójának 5 évre (2016. január 1-től- 2020. december 31-ig) Kocsisné Pálffy 
Gabriella Katalint (szül. név: Pálffy Gabriella Katalin, szül: Lovas, 1950. év július hónap 6. 
napján, anyja neve: Pahola Ilona, szig.száma: 491321RA, 8226 Alsóörs, Sarló u. 8. adószám: 
54168020-2-39, MKVK tagsági szám: 696) bízza meg.  
2.) A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratát a fenti módosítással egységes 
szerkezetben jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
 

Határidő: az alapító okirat aláírására a határidő: 2016. január 4. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a beszámoló kiküldésre 
került. Az előterjesztésben szerepel, hogy egy kamatmentes kölcsön folyósításának határidejét 
javasolja 2016. május 31-ig meghosszabbítani illetve a Török u. 7. szám alatti ingatlanra kiírt 
pályázat eredménytelenségét javasolja megállapítani, mivel az ajánlattételi határidőig egyetlen 
ajánlat sem érkezett be.  
 
Bálint Zsolt: Ezt a kölcsönt az idei költségvetésbe be kell tervezni? 



5 

 
Dr Szabó Attila: Ezt az ideiből átvisszük 2016-ra. 
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóhoz egyéb kérdés, illetve hozzászólás valamint 
módosító javaslat nem volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki a 132/2015. (05.20.) határozat 
határidejének módosítását elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 132/2015. (05.20.) Ökt 
határozat (Jatyel Imréné munkáltatói lakáscélú kamatmentes kölcsön iránti kérelmének 
elfogadása) végrehajtási határidejét 2016. május 31-ig meghosszabbítja.  
 

Határidő:  2016. május 31. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Török u. 7. szám alatti ingatlanra kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrád Török u. 7. 
szám alatt található 533/A/2 hrsz-ú „öröklakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra és az ingatlanhoz tartozó 533 hrsz ingatlanban lévő 
eszmei közös tulajdonú hányadra meghirdetett nyilvános pályázat eredménytelen, mivel az 
ajánlatételi határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett. 
 

Határidő: ---- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2015. november 18 – 2015. december 2. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okiratának módosítása és az ügyvezető 
munkadíjának megállapítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Bozzay Péter VVF Kft. ügyvezető 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító okirat módosítását az indokolja, 
hogy Bozzay Péter ügyvezető megbízatása az év végével lejár és a törvényes működés 
érdekében az ügyvezetői feladatok ellátására a képviselő-testületnek, mint a Kft taggyűlési 
jogait gyakorló szernek ügyvezetőt kell választania. Tekintettel arra, hogy a városközpont 
projekt, valamint az energetikai pályázat pénzügyi elszámolása áthúzódik a jövő évre, ezért 
polgármester úr javasolja, hogy Bozzay Pétert bízza meg a testület 2016. június 30-ig, havi 
bruttó 125.000,- Ft-ért. Az alapító okirat ügyvédi közreműködéssel kerül benyújtásra 
elektronikus úton. 
 
Félegyházi András: Az építési beruházások elkészültek, viszont a projekt zárásával 
kapcsolatban viszont még sok teendő van. Előreláthatólag még jó néhány hónap kell ahhoz, 
hogy ez a folyamat lezáruljon. Ezen kívül alpolgármester úr javaslatára szeretnék, ha a Kft. 
foglalkozna a strand újraindításával tanulmány szinten. Az ügyvezető hogyan látja, hogy 
reális az utómunkák lezárása.  
 
Bozzay Péter: Fél éven belül, de körülbelül 3 hónapon belül reális az, hogy lezárulnak az 
utómunkák.  
 
Bálint Zsolt: A Rigó Istvánra is szükség van még fél évig? 
 
Bozzay Péter: Jogos a képviselő úr felvetése, de igen, jó lenne, ha ebben lenne segítsége erre 
az időtartamra. Azt is látni kell, hogy megtörténhet, hogy az ellenőrző hatóság még 
valamilyen ellenőrzést tart szükségesnek, ami akár el is húzódhat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki Bozzay Péter további ügyvezetői megbízásával 2016. június 30-ig 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének Bozzay Pétert (Budapest, 1976. október 28. an: Dr. 
Benedetti Gyöngyi, adóaz.: 8401121078, lakóhelye: 1014 Budapest, Fortuna u. 14.) 
határozott időre 2016. január 1-től 2016. június 30-ig újraválasztja. 
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy elfogadja a Visegrádi Városfejlesztő Kft (Cg. 
13-09-139872, székhely: 2025 Visegrád Fő utca 81., ügyvezető: Bozzay Péter) alapító 
okiratát a módosítással (ügyvezető újraválasztásával) egységes szerkezetbe foglalva.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával 
és mellékleteivel - jogi képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 
 

Határidő:  az alapító okirat aláírására 2016. január 4. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az ügyvezető bruttó 125.000,- Ft-os 
alapbérét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Visegrádi Városfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy Bozzay Péter 
(szül.: hely, idő:Budapest, 1976.10.28., anyja neve: Dr Benedetti Gyöngyi, személyi 
igazolvány száma: 793660 PA, adóazonosító jele: 8401121078, Taj száma: 034365870, 
lakcím: 1014 Budapest, Fortuna u. 14.) ügyvezető alapbérét havi bruttó 125.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
2) A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal 
Bozzay Péterrel munkaszerződést köt. 
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3) A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a taggyűlés nevében Bozzay Péterrel kötendő 
munkaszerződés aláírására Félegyházi András polgármestert jogosítja fel. 
 

Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 

12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A rendelet módosítását az indokolja, hogy a képviselő-testület még május 
20-án eladta a Rákóczi utcai lakását, ezért ezt a rendeletből ki kell venni. A másik, hogy Dr 
Balogh Mónika új háziorvos nem tart igényt a Harangvirág utcai szolgálati jellegű lakásra, 
ezért a Népjóléti Bizottság legutóbb javasolta a testületnek, hogy írjon ki pályázatot az 
ingatlan bérbeadására, de ahhoz, hogy ez teljesülhessen a rendeletet ennek megfelelően 
módosítani kell.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képviselő-testületet, hogy amennyiben megalkotja a rendeletet, melyhez 
minősített többség szükséges, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) megalkotta a 16/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletét 
„a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (XII.17.) önkormányzati  rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

5. npr: A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 2/2015. 
(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az utóbbi időben megnövekedett azon lakhatási támogatást kérők száma, 
akik gyógyszertámogatásban is részsülnek és fordítva. Mint ismeretes idén március 1-től 
megszűnt a közgyógyellátás, illetőleg a lakásfenntartási támogatás, melyek finanszírozása 
normatív alapon a központi költségvetés terhére történt. Ettől az időponttól kezdve a lakhatási 
támogatást és gyógyszertámogatást az önkormányzatoknak teljes egészében a saját 
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költségvetésükből kell finanszírozniuk. Ezen támogatások 1 évi időtartamra kerülnek 
megállapításra, ezért a Népjóléti Bizottság javaslata volt a képviselő-testület irányába, hogy a 
lakhatási és gyógyszertámogatást egyszerre ne kaphassa meg senki sem. Ennek jogi akadálya 
nincs, a rendelet ilyen irányú módosítása lehetséges.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, módosító javaslat 
nem volt, kérdezte a képviselő-testületet, hogy amennyiben megalkotja a rendeletet, melyhez 
minősített többség szükséges, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) megalkotta a 17/2015. (12.17.) önkormányzati rendeletét 
„a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról” szóló 2/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló  
2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

6. npr: Beszámoló Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkájáról  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Eredményesnek tekinthető, hogy az önkormányzat munkája sokkal 
inkább kiszámíthatóvá vált, kevesebb volt már idén a rendkívüli testületi ülés, de továbbra is 
aktív munkát végzett a képviselő-testület. A testület hatékony működése annak is köszönhető, 
hogy a viták nagy része az előkészítő szakaszban, a bizottsági üléseken zajlik. A képviselők a 
felkészültségüknek, kapcsolatrendszerüknek köszönhetően sok mindenben részt vesznek és 
segítik a háttér munkát is. A képviselői munkáért járó tiszteletdíjat továbbra sem vesz fel 
egyikőjük sem és ebből olyan dolgokat támogatnak, amire valamilyen oknál fogva az adott 
évben nem jutott elegendő forrás. Az idei évben lezárult az ezeréves városközponti fejlesztés 
építési munkái, valamint lezárult a napokban az árvízvédelmi gát kivitelezés I. üteme is. A 
nyár végén kezdődött el szintén egy pályázat keretében három önkormányzati épület, a 
művelődési ház, a rendőrőrs, valamint a Sziget utcai közösségi ház energetikai korszerűsítése, 
ami főként nyílászáró cserét, illetve hőszigetelést jelentett. Ebben az évben kezdődött el az 
iskola és az óvoda bővítés tervezése, ennek a megvalósítása szintén a következő években 
várható. Megoldódott a háziorvos kérdés, e mögött is rengeteg munka állt. Megoldandó 
kérdés még a jelenlegi CBA épület és környezetének megújítása. Itt folynak a tárgyalások, 
ami sajnos még nem látványos, jelenleg az előkészületek folynak. Összességében elmondható, 
hogy működnek az intézmények, a megszokott rendezvények zajlanak, megvalósultak 
szűrőprogramok, működik a piac minden hétvégén, a kisebb járdafelújítások, homlokzat 
felújítások folyamatosan történnek. Mindezekért helyénvaló a köszönet mindenkinek, aki 
Visegrádon Visegrádért dolgozik. 
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7. npr: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati 
hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
Dr Szabó Attila: A polgármesteri hivatal működéséről az új önkormányzati törvény ír elő 
kötelezettséget a jegyző számára. A beszámolót próbálta úgy elkészíteni, hogy ügykörönként 
látható legyen, hogy ki milyen munkát végez és ezt statisztikai adatokkal is alátámasztotta. A 
polgármesteri hivatal létszáma 13 fő, melyből 12 álláshely van betöltve. Az idei évtől kezdve 
a köztisztviselők számára kötelező 4 éves időintervallumra egy továbbképzési rendszeren való 
részvétel. Ennek keretében meghatározott kreditpontokat kell összegyűjteni annak 
megfelelően, hogy középfokú vagy felsőfokú végzettségű a köztisztviselő. Az idei évben 
minden köztisztviselő 2-3 továbbképzésen vett részt sikeresen. Az ülések száma ellenére a 
testületi ülésen hozott határozatok száma évről-évre emelkedik. A négy bizottságból hat 
bizottság lett, ami nagyon komplex összetett munkát kíván. Egy-egy előterjesztés mögött néha 
több ügyintéző munkája áll, annak ellenére, hogy a jegyző előterjesztése alatt fut az ügy. Az 
anyakönyvi igazgatási feladatok között meg kell említeni, hogy évről-évre kimagaslóan 
magas a házasságkötések száma Visegrádon, ami köszönhető egyrészt a település természeti 
adottságainak, másrészt az ügyintézők rugalmasságának, illetőleg nagyon jó a kapcsolat a 
különböző vendéglátó ipari egységekkel.  
Szociális területen március 1-vel változások következtek be, a korábbi segélyezési rendszer 
megváltozott, az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania az egyes segélytípusokat. 
Alapvetően a támogatások száma nem változott, a népjóléti bizottság 13 ülést tartott, melyen 
75 határozatot hozott.  
A műszaki igazgatási feladatokat a főépítész és a műszaki ügyintéző látja el. Ez a 
legszerteágazóbb és legidőigényesebb munka, mert többnyire más hatóságoktól, 
szakhatóságoktól függ a munkájuk. A korábbi években lezajlott vis maior pályázatok 
elszámolása az idei évre tevődött, melyből mind a hat sikeresen lezárult.  Ezen kívül a 
különböző önkormányzati beruházásokhoz is nagyban kapcsolódik az ő munkájuk.  
A pénzügyi gazdálkodási feladatok évről-évre emelkednek, ami az önkormányzat anyagi 
helyzetéből is adódik, illetőleg abból, hogy az idei évben három kiemelt projekt volt, melyhez 
temérdek számla és könyvelendő tétel kapcsolódott, amelyek éves szinten 6000 db-ot tesznek 
ki. Összességében megállapítható, hogy az iktatott ügyek száma alapján nagyon magas a 
hivatal leterheltsége a hasonló lélekszámú településekhez viszonyítva. A kötelező munkaköri 
feladatokon kívül voltak egyéb feladatok is, ilyen volt például az építészeti tábor, az 
energetikai pályázat, melyeknek a dokumentációja teljes egészében a hivatal feladata volt. 
Rendszeres jellegűek a különféle adatszolgáltatások. Az idei évben kezdődött el és a jövő 
évben folytatódik a központi címregiszter, ami a címek lakcímek rendbetételét jelenti. Ezt a 
feladatot 2016. év végéig kell befejezni, ami 2-3 ügyintéző állandó feladata lesz. Az elmúlt 
három évben mindig is a szolgáltató jellegen és az ügyfélbarát ügyintézésen volt a hangsúly a 
polgármesteri hivatalban. Ezt annak ellenére is próbálták betartani, hogy az elmúlt 2,5 évben 
az ideiglenes hivatali épület nem biztosított erre optimális teret és lehetőséget. Valamennyi 
dolgozó munkavégzése a jogszabályoknak és a munkaköri leírásoknak megfelelően magas 
szakmai színvonalon zajlott, ezért is köszöni a hivatal valamennyi dolgozójának az egész éves 
munkáját itt a képviselő-testületi ülésen is.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy napi szinten sok időt tölt a hivatalban és meg tudja 
erősíteni jegyző úr beszámolójában elhangzottakat. Valóban azt látja, hogy a polgármesteri 
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hivatal különösképpen a műszaki-főépítészi területen alultervezett ahhoz a feladathoz, amit el 
kell végezni, ezért mindenképpen szükséges lesz a feladatok átütemezésével, vagy munkaerő 
bevonásával segíteni ezen. Köszöni jegyző úrnak és a hivatal munkatársainak is az ez évi 
munkát. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki a hivatal beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről” című előterjesztést és a – határozat mellékletét 
képező tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
  

Határidő:---- 
Felelős: --- 

 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

8. npr: Beszámoló a helyi adóhatóság 2015. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A helyi adóhatóság munkájáról szóló beszámoló szintén jogszabályi 
kötelezettség. Az önkormányzati adókat a helyi rendelet szabályozza. Az építményadót az 
üdülő tulajdonnal rendelkezőknek, telekadót a telekkel rendelkezőknek, kommunális adót 
pedig a lakással rendelkezőknek kell fizetniük. Ezen kívül van még az idegenforgalmi adó, az 
iparűzési adó valamint a gépjármű adó, ami átengedett központi adó. Évek óta ugyanazon a 
nagyságrenden van az adó mértéke. Alapvetően megállapítható, hogy az adózók ¾-e rendesen 
befizeti határidőre az adóját. A maradék ¼-ed részt is két részre lehet osztani, aki csak fizetési 
felszólítás után hajlandó fizetni és a maradék 10-12% vagy nem akar, vagy nem tud fizetni és 
ellenük végrehajtási eljárást kell minden évben megindítani. November 30-i állapotnak 
megfelelően összességében az eredetileg tervezett 188 millió forintos adóbevétel helyett 208 
millió forint adóbevétel érkezett az önkormányzathoz. Gyakorlatilag minden adónem esetében 
az eredetileg tervezett fölött érkezett be a bevétel. Az idei évben 83 esetben került sor 
letiltásra, gépjármű kivonásra 17 esetben, illetve a NAV-ot is több esetben megkereste a 
hivatal az adóhátralékok behajtására. Sajnos sok esetben a NAV sem tud behajtani semmit, 
ezért az ilyen adótartozásokat évek óta görgeti az önkormányzat és növeli az adóhátralékot. A 
hátralékosok jelentős része a vállalkozókból tevődik össze.  
 
Bálint Zsolt: A Visegrádi Ásványvíz Kft adófizetése hogyan áll? 
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Dr Szabó Attila: A részleteket határidőben fizeti.  
 
Félegyházi András: Megköszönte ez irányú munkáját is jegyző úrnak és a hivatal 
munkatársainak. Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az adóbeszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a helyi 
adóhatóság 2015. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és a – határozat mellékletét képező 
tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Visegrád Város jegyzőjét, hogy az elkezdett úton továbbiakban is 
minden lehetséges eszközt vegyen igénybe és tegyen meg az adóhátralékok behajtása 
érdekében. 
 

Határidő: 2016. január 1-től folyamatos 
Felelős:Dr. Szabó Attila jegyző 

 
9. npr: A Képviselő-testület 2016. évi ülés és munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata kimondja, hogy a 
testület éves terv szerint végzi a munkáját. Az idei évben minden hónap 3. szerdáján 18 óra 30 
perctől voltak a testületi ülések és a jövő évben is ezt a gyakorlatot lenne javasolt folytatni. 
Július és augusztusban a nyári szabadságolások miatt rendes testületi ülést nem tart a testület, 
illetve a decemberi testületi ülés a karácsonyra való tekintettel a 2. szerdára kerülne. A 
munkaterv a főbb napirendi pontokat tartalmazza, amelyek előre tervezhetőek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az éves ülés és munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazása alapján megalkotott „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról” szóló 4/2011. (III.24). önk. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint az 
előterjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a 2016. évi munka- és üléstervét. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

10. npr: 2016. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása és a 2016. évi belső 
ellenőrzési feladatok ellátására érkezett árajánlat megvitatása  

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: 2015-ben a Vincent Auditor Kft végezte az önkormányzatnál a belső 
ellenőrzést, amelyet az önkormányzati törvény kötelezővé tesz. Az idei évben a Kft. elvégezte 
az ellenőrzést és a jövő évre vonatkozóan is összeállított egy belső ellenőrzési tervet jegyzői 
egyetértéssel. Ez annak szellemében került összeállításra, hogy mely területek nem kerültek 
még ellenőrzésre az elmúlt években. A jövő évre javasolt belső ellenőrzési téma a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, működésének ellenőrzése, a Városi Konyha 
ellenőrzését a tekintetben javasolná elvégezni, hogy jövőre a nyári gyermekétkeztetés kapcsán 
normatíva lehívásra is van lehetőség. A Város és Községgazdálkodási Csoport és a 
Polgármesteri Hivatal munkaerő gazdálkodásának ellenőrzését javasolja elvégeztetni. Erre 
vonatkozóan kért be árajánlatot, a jelenlegi ellenőrzést végző cégtől, akik nagyon magas 
szakmai hozzáértéssel végezték eddig is munkájukat és az ellenőrzések során maximális 
segítséget nyújtottak a hivatalnak. A jövő évben 600.000,- Ft+Áfa összegben végezné el 
ennek a négy területnek az ellenőrzését.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2016. évi éves belső 
ellenőrzési tervet.  
2) Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft-t (székhelye: Dabas, Tavasz u. 3.) 2016. január 1.-től 2016. december 31.-ig 600.000 
Ft+Áfa összesen: 762.000 Ft ellenében megbízza Visegrád Város Önkormányzat 2016. évi 
belső ellenőrzési feladatainak az ellátásával. 
3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak 
ellátásához szükséges 762.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésbe tervezze be. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: az 1. pont esetében folyamatos 
      a 4. pont esetében 2015. december 31.  
 

11. npr: A Sziget utca 11. szám alatti 1. számú önkormányzati lakás bérbeadására 
kiírt pályázat elbírálása 

 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy erre a lakásra 
pályázatot ír ki. A megadott határidőn belül 7 pályázat érkezett be. A pályázatokat a Népjóléti 
Bizottság véleményezte és alakította ki javaslatát, melyet most elnök úr ismertet. 
 
Schüszterl Károly: Ahogyan jegyző úr is elmondta 7 pályázat érkezett be, ebből 2 pályázó 
nem felelt meg a feltételeknek, 5 pályázó közül három 40 év körüli házaspár volt és két 
egyedülálló. A bizottság úgy döntött, hogy Friedrich Ivettnek javasolná odaadni a lakást, mert 
a másik potenciális pályázónak olyan alacsony a jövedelme, hogy félő, hogy nem tudja majd 
fönntartani a lakást és ezek a lakások nem szociális, hanem költségelven kerülnek 
bérbeadásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Népjóléti Bizottság javaslatával egyetért, mely szerint a lakás 
bérbeadására Friedrich Ivettel kössön szerződést az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
278/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Sziget u. 11. szám alatt lévő 1. számú önkormányzati lakás bérbeadására” kiírt pályázatra 
Friedrich Ivett  által benyújtott kérelmét a Népjóléti Bizottság javaslata alapján elfogadja.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy „a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint 
a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 20. §. (3) bekezdés a) 
pontja alapján Friedrich Ivettnek havi 33.440.-Ft (550 Ft/m2/hóx60,8m2) bérleti díj ellenében 
2016. január 1-től öt év határozott időre bérbe adja Visegrád, Sziget u. 11. száma alatti 1. 
számú önkormányzati tulajdonú lakását.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Friedrich Ivettel 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírása  
 Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Harangvirág u 22. szám alatti lakás alapvetően szolgálati jellegű lakás, 
mely a mindenkori háziorvosnak van fenntartva. Az új háziorvos azonban erre nem tart 
igényt, ezért a Népjóléti Bizottság javasolta a testületnek, hogy adja bérbe 1+1 évre. Ennek 
tekintetében a lakásrendelet módosításra került, így a lakás költségelven bérbe adható. A 
pályázati kiírást a rendeletnek megfelelően elkészítettük, a pályázatok benyújtási határideje 
2016. január 15., így a januári testületi ülésen dönthet róla a képviselő-testület. 
 
Bálint Zsolt: Ez viszont nem annyiért lesz bérbe adva, mint a Sziget utcaiak, ugye? 
 
Dr Szabó Attila: Abból kifolyólag, hogy ez a lakás 106 m², így értelemszerűen a bérleti díja 
is magasabb, amit a pályázati kiírás is tartalmaz.  
 
Bálint Zsolt: Viszont ebben a lakásban legalább festeni kellene, a fűtést is meg kell nézni, 
mielőtt bérbe adják, illetve a pályázóknak biztosítani kellene azt is, hogy megnézhessék a 
lakást. 
 
Dr Szabó Attila: A pályázati kiírásban szerepel is a bérleti díj. Természetesen eddig is az volt 
a gyakorlat, hogy lehetőséget biztosítottak annak, aki meg szerette volna tekinteni a kiadó 
lakást. Amennyiben a képviselő-testület megszavaz egy keretösszeget a lakás rendbetételére, 
alapvető karbantartási munkálataira, akkor azt a január hónapban meg lehet csinálni. 
 
Bálint Zsolt: A kert rendben tartása is bérlő feladata lesz? 
 
Dr Szabó Attila: Igen, az is az ingatlanhoz tartozik.  
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Mikesy Tamás: Ebben az esetben nem is hosszabbítható meg a bérlet, ha letelik a 2 év? 
 
Dr Szabó Attila: Ha két év után továbbra sem tart igényt a háziorvos a lakásra, akkor a 
képviselő-testület  mérlegelésén múlik, hogy kiadja-e továbbra is vagy sem.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
ezért kérdezte a képviselőket, aki a lakás bérletére vonatkozó pályázati kiírást elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
279/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a 
Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati lakás költségelven történő bérbeadására, a 
határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
Félegyházi András: Javasolja, hogy a lakás tisztasági festésére, illetve a gázkazán 
felülvizsgálatára 500.000,- Ft-ot különítsenek el a 2015. évi költségvetés általános tartalék 
sora terhére. Véleménye szerint a VKG-nak januárban lesz is erre kapacitása. 
 
Kérdezte a képviselőket, aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
280/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Harangvirág 
u. 22. szám alatti önkormányzati lakás tisztasági festésére és karbantartására 500 eFt-os 
keretösszeget különít el. 
2) A képviselő-testület a kivitelezés költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
 

Határidő: 2016. január 15. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

13. npr: Schneider Ferenc kérelme a 254/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő behajtani tilos 
tábla kivéve engedéllyel közúti jelzőtábla áthelyezésére  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még a 2013. január 15-i ülésén döntött arról, hogy 
254/1-es hrsz-ú közterület művelési ágú ingatlanára „behajtani tilos, kivéve engedéllyel” 
közúti jelzőtáblát helyez ki. Schneider Ferenc kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
melyben előadta, hogy ő 254/2 hrsz-ú ingatlan mellett lakik, mely a 254/1 hrsz-ú ingatlan után 
következik és a tábla miatt a hozzá érkező ismerősök nem tudnak személygépjárművel 
szabályosan behajtani, illetve szeretné értékesíteni az ingatlant, és véleménye szerint a tábla 
annak értékét csökkenti. Ezért kéri, hogy ez a tábla kerüljön feljebb kihelyezésre, hogy az 
ingatlanára a hozzá érkezők is be tudjanak hajtani. Ennek jogi akadálya nincs, a 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
281/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2013. (01.15.) Ökt 
határozat 1/b pontját az alábbiak szerint módosítja:  
Az önkormányzat a 254/2 hrsz-ú közterület művelési ágú ingatlanára egy behajtani tilos tábla 
kivéve engedéllyel forgalomszabályozó közúti jelzőtáblát helyez ki, oly módon, hogy a 256 
hrsz-ú, 478 m2 alapterületű, beépített (természetben a Rákóczi u. 1. szám alatt felelhető) 
ingatlanon lévő épület személygépjárművel történő megközelítését ne korlátozza közúti 
jelzőtábla. Egyúttal az önkormányzat a 254/1 hrsz.-ú közterület művelési ágú ingatlanon lévő 
forgalomszabályozó sorompót ismételten használatba állítja. A behajtási engedélyt csak az 
érintett út szakasz mellett lévő mindenkori ingatlantulajdonosoknak illetve a 
Városgazdálkodási Csoport munkatársainak biztosítja. A kialakítandó forgalmi szabályozás 
szerint a 3,5 t-nál nagyobb gépjárművek behajtása csak külön engedéllyel történhet. 
2) A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.  
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltak tekintetében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
4) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Schneider Ferencet (Visegrád, Rákóczi u. 1.) a 
képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
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Határidő: 1. pont esetében 2016. január 15. 
      4. pont esetében azonnal  
Felelős: 1. pont esetében Félegyházi András polgármester 
   4. pont esetében Dr. Szabó Attila jegyző 
 

14. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett 
képviselői javaslat 
Előterjesztő: Hintenberger András képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger András képviselőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Hintenberger András: Közel négy éve tanakodik a Városfejlesztési Bizottság, illetve az 
önkormányzat a Patak sétány Fő utcától a temetőig eső szakaszának nyomvonalán. Eközben 
találkoztak két olyan problémával, hogy ingatlanok részben amiatt nem találnak gazdára, mert 
a rendezési tervben meghatározott legkisebb telekméretet nem éri el az ingatlan, viszont a 
telkeken lebontásra ítélt ház áll. Közben kiderült, hogy ez nem csak erre a két ingatlanra, 
hanem bizonyos tömbökre vonatkozik a Patak sétány mentén, ezért vetette föl a 
Városfejlesztési Bizottság azt a javaslatot, hogy egyrészről ebben a két tömbben, tehát a 
Széchenyi utcai híd körzetében illetve a Parkerdő ingatlan és a temető között a patak mentén 
fekvő ingatlanoknál a legkisebb beépíthető telekméretet felül kellene vizsgálni és úgy 
módosítani, hogy a kialakult állapotokhoz inkább közelítsen. Itt olyan telkekről van szó, 
amelyek hagyományosan így alakultak ki, nem megosztással jöttek létre. Illetve a hivatali 
felülvizsgálat során kiderült, hogy itt a rendezési terv rossz beépítési módot tartalmaz és 
ennek a módosítására is szükség van. Szeretnék felkérni a rendezési tervet felülvizsgáló céget, 
hogy erre a két problémára is adjon valamilyen megoldási lehetőséget.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket 
sorban tesz fel szavazásra. Kérdezte a képviselőket, aki az I. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Mátyás király utcában a 274, 275 és a 276 hrsz.-ú ingatlanok esetében a 
szabadon álló beépítést oldalhatáros beépítési módra változtatja, ami a településrendezési 
eszközök következő módosítása során kerüljön átvezetésre.    
2) A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy tájékoztassa a testületi döntésről a 
Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző tervezőt.  
 

Határidő:  2016. január 15. 
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Felelős:          Rüll Tamás főépítész 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az II. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
283/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Mátyás király utcában a 274, 275 és a 276 hrsz.-ú ingatlanok esetében a 
beépíthetőségi paraméter módosításának lehetőségét - figyelemmel az ingatlanok 
területnagyságára - megvizsgáltatja a Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző 
tervezővel.  
2) A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy tájékoztassa a testületi döntésről a 
Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző tervezőt.  
 
Határidő:  2016. január 15.     
Felelős:          Rüll Tamás főépítész   
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a III. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Pataksétány (HRSZ: 347/1, 347/2) Fő utca és Széchenyi utca közötti 
szakaszán lévő ingatlanok esetében a beépíthetőségi paraméter módosításának lehetőségét - 
figyelemmel az ingatlanok területnagyságára - megvizsgáltatja a Településrendezési Terv 
felülvizsgálatát végző tervezővel.  
2) A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy tájékoztassa a testületi döntésről a 
Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző tervezőt.  

 
Határidő:  2016. január 15.     
Felelős:          Rüll Tamás főépítész   
 

15. npr: Börzsönygáz Kft–ből való kiválás 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzat még 2006-ban csatlakozott tagként a Börzsönygáz Kft-
hez. Ezt a Kft-t 37 települési önkormányzat hozta létre azzal a céllal, hogy mint egy nagy 
szolgáltató az ágazat liberalizálását a gázszolgáltatókat közvetlenül megkeresi és kedvezőbb 
földgázárhoz juthatnak hozzá, mint külön-külön. Az önkormányzat 520.000,- Ft értékű 
üzletrésszel rendelkezik a Kft-ben. Mivel az elmúlt években alapvetően megváltozott a 
jogszabályi környezet, illetve az ár központilag kerül meghatározásra, ezért ez a Kft 
kiüresedett, létjogosultságát vesztette, ténylegesen az utóbbi években már nem is működött. A 
Kft-ből úgy tud kilépni az önkormányzat, ha az üzletrészét értékesíti. A vagyonrendelet 
szerint az üzletrész értékesítésre történő kijelölése a Képviselő-testület hatásköre, melyre egy 
pályázatot kell kiírni. Az előterjesztés és a határozati javaslat erről szól.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, és Bártfai 
István képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
285/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Börzsönygáz 
Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft-ből (továbbiakban: Börzsönygáz Kft) 
való kilépés érdekében a Kft-ben lévő 520.000 Ft értékű üzletrészét az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § c) 
pontja alapján a vagyonrendeletnek megfelelő eljárás szerint értékesítésre jelöli ki. A 
nyilvános pályázat kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) 
bekezdése alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vezetőjét a jegyzőt kéri fel. 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a nyilvános pályázati eljárás lebonyolítását 
követően készítsen újabb előterjesztést, mely alapján a Börzsönygáz Kft-ben lévő üzletrészre 
érkezett konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző   
 

16. npr: Duna mozi villany felújítás költségeinek finanszírozása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A testület a 2015. évi költségvetéskor már figyelembe vette, hogy a mozi 
bizonyos helyeken felújításra szorul. Most a legégetőbb probléma a villamoshálózat felújítása, 
mert ez már nagyon rossz állapotban van. A gépekhez szükséges hálózat, valamint a mozi 
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terem hálózata a korábbi években már felújításra került, illetve az új kazán beüzemeléséhez 
szintén új hálózat épült. Tehát most a maradék helyeken van szükség a villamoshálózat 
felújítására. Balogh Zoltán vállalkozótól kért be árajánlatot, mert a korábbi felújítások 
esetében is ő végezte a felújítást. Továbbá majd a januárban az érintésvédelmi szabályzatot is 
el kell végezni, ezért úgy gondolja, hogy szerencsés lenne, ha egy ember végezné el ezeket a 
munkákat és ő vállalná is a felelősséget.  
 

- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett, így a képviselő-testület 6 
fővel (7 főből) jelen van, határozatképes –  

 
Félegyházi András: Az is elmondható, hogy a munkához képest ez az árajánlat nagyon 
korrekt. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
286/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a visegrádi Duna Mozi  
belső villanyszerelési munkáival, elektromos felújításával Balogh Zoltán (2023 Dunabogdány, 
Árpád u. 6.) egyéni vállalkozót bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatában 
szereplő tartalommal 712.599,- Ft+ Áfa, összesen: 905.000,- Ft vállalkozási díj ellenében.  
2) A képviselő-testület a kivitelezés költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklet 13. sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Balogh 
Zoltánnal Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

17. npr: Mátyás Király Művelődési Ház parketta felújítására érkezett árajánlatok 
megvitatása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Szintén az idei költségvetésben már elkülönítésre került a művelődési ház 
felújítására 1.700.000,- Ft, bár az nem volt meghatározva, hogy a ház mely részének 
felújítására. Idő közben júniusban megjelent egy minisztériumi pályázat, amely 
érdekeltségnövelő támogatásban részesítette a művelődési házakat. Ennek a pályázatnak 
többféle feltétele volt és tulajdonképpen a nagyterem és az abból nyíló kisterem felújítására 
nyílt lehetőség, amelynek költségei a pályázatban elszámolhatók. Tehát a pályázat úgy került 
benyújtásra augusztusban, ha nyernek a pályázaton, akkor ezt az összeget elszámolják, ha 
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nem, akkor a költségvetésbe betervezett keretösszeg terhére újítják fel a parkettát. Annak 
ellenére, hogy szeptember 10-én volt a pályázat benyújtásának határideje, a mai napig nem 
érkezett semmiféle jelzés. Viszont tekintettel arra, hogy az idő haladt, október elején felkérte 
azt a kivitelezőt, aki az árajánlatot adta a pályázathoz, hogy készítse elő a felújítást. Így került 
a képviselő-testület elé ez az árajánlat. 
 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet akkor, ha közben mégis nyer a pályázat? 
 
Mikesy Tamás: Akkor a költség elszámolható lesz.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
287/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár emeleti nagytermének és az abból nyíló kisterem 
parkettacsere munkáira Pupova Miklós faipari műszaki szakoktató egyéni vállalkozót (2023 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 29B., kamarai nytsz.: PE50634417 adósz.: 50634417-1-33) 
bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal 1.196.045,-
Ft+Áfa, összesen: 1.518.977,- Ft vállalkozási díj ellenében.  
2) A képviselő-testület a kivitelezés költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklet 12. sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a Pupova Miklós 
vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Bálint Zsolt: Az előző két napirendhez elmondaná, hogy most ugyan megszavazta 
mindkettőt, de a jövőben, ha nem lesz három árajánlat, akkor nem fogja megszavazni, mert itt 
milliós tételekről van szó, tudja, hogy jó szakemberek végzik, de a gyanú se vetődjön föl, 
hogy nem járnak el szabályosan. 
 
Mikesy Tamás: Jogosnak tartja a fölvetést, de a mozi esetében mindenképpen azt látta jónak, 
hogy ugyanaz a szakember végezze el a munkát, aki már ismerte a hálózatot, hiszen korábban 
is ő dolgozott ott és a villamos energia hálózat felújítása esetében a garancia sokat nyom a 
latban. Ebből az a tanulság, hogy legközelebb nem szabad várni ennyi ideig a betervezett 
dolgokkal. 
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18. npr: Visegrád, Fő u. 44. számú társasház támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: A Fő u 44. szám alatti társasház közös képviselője Mikesy Tamás 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy a társasház homlokzat felújítási 
terveinek, ezen belül a tető felújítási tervek elkészítését támogassa az önkormányzat. Erre 
keretösszeg került meghatározásra a 2015. évi költségvetésben, 1.000.000,- Ft összegben.  
 
Hintenberger András: Fontosnak tartja megjegyezni, hogy ezzel a lépéssel végre elindulhat 
a patikaház felújítása.  
 
Mikesy Tamás: A patika ház jogi helyzete már rendeződött a jegyző úrnak és az ügyvéd 
úrnak köszönhetően. Ezt követően a társasház a felújításról is döntött, ezért fordultak a 
képviselő-testülethez a támogatás iránti kérelemmel. Idő közben a tervezőktől is beérkeztek 
az árajánlatok, de a társasház csak azután tudja megrendelni a terveket, miután értelemszerűen 
a forrás rendelkezésére áll. Ezért kérvényezték a testületnél, hogy kössenek támogatási 
szerződést a társasházzal.  
 
Bálint Zsolt: Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat előlegezze meg a társasház 
lakóinak az egész tervezési költséget. 
 
Mikesy Tamás: A lakók már korábban saját költségen is megcsináltak olyan dolgokat, ami 
önkormányzati rész lett volna és a későbbi felújítás során is többet fognak majd beletenni. 
Tehát a tetőn például az állagmegóvási munkálatokat 40%-ban úgy végezték el, hogy az 
önkormányzat nem járult hozzá anyagilag. Az önkormányzat az elmúlt húsz évben nem 
költött egy fillért sem erre a házra, márpedig a patika bérletéért havonta beszedi a díjat, tehát 
meglátása szerint e tekintetben nem áll túl jól az önkormányzat.  
 
Dr Szabó Attila: Tekintettel arra, hogy a társasház jogi helyzete rendeződött, ezáltal a 
társasház jogi személyiség lett, így a jövőben lehetősége lesz indulni pályázatokon, vagy akár 
hitelt is vehet föl. De ezekhez az első lépés, hogy terv legyen meg. Mivel a közös költség csak 
az idei évtől kezdett el befolyni, ezért hiába van a társasháznak felújítási alapja 
értelemszerűen nem gyűlhetett még össze annyi pénz, hogy saját forrásból ezt ki tudja fizetni.  
 
Mikesy Tamás: Azt se felejtsük el, hogy ez a ház városképileg sem elhanyagolható épület. 
Az elmúlt 20 év után ez egy pozitívum, hogy végre el tudott indulni a felújítás útján ez a ház. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolná, hogy olyan konstrukciót dolgozzanak ki, hogy 
bérleményből befolyó összeget csak a bérleményre lehessen fordítani, ezáltal véleménye 
szerint a tetőfelújításra kb. két év alatt meg lesz a pénzügyi fedezet.  
 
Félegyházi András: Az biztos, hogy a homlokzat felújítása előtt a tetőt kell először rendbe 
tenni. Amit pedig alpolgármester úr javasolt, arról a következő testületi ülésen javasol majd 
egy határozatot hozni. Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
288/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrád Fő u. 44. szám alatti társasháznak (2025 Visegrád, Fő u. 
44.) a Fő u. 44. szám alatti épület homlokzat felújítási terveinek, ezen belül a tető és 
tetőszerkezet felújítási terveinek elkészítésére.  
2) A Képviselő-testület az 1.000.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) számú rendelet 16. számú melléklet 13. sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrád Fő u. 44. szám alatti 
társasházzal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

19. npr: Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatának kezdeményezése  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: a Képviselő-testület 2013 nyarán alkotta meg a helyi esélyegyenlőségi 
programot jogszabályi kötelezettségnek eleget téve. Ezt a programot két évente át kell 
tekinteni, a 2013-ban elfogadotthoz képest több kisebb jellegű módosítás vált szükségessé, 
ezért azt javasolja, hogy a program felülvizsgálatát rendelje el a képviselő-testület és 2016. 
január 31-ig az új program kerüljön a képviselő-testület elé. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
289/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§(4) bekezdése értelmében 
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a helyi esélyegyenlőségi program kétévente előírt áttekintésének eleget tett és ennek 
eredményeképpen elrendeli a program felülvizsgálatát.  
 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
 

20. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Félegyházi András: Alpolgármester úr az elmúlt ülésen vetette föl azt, hogy a 2015. évi 
tiszteletdíjának maradék részét a Lepencei strand hatásvizsgálatát is tartalmazó tanulmány 
elkészítésére kívánja felajánlani. Azt javasolja, hogy ennek az anyagnak az összeállításával, 
illetve a koordinálással a VVF kft-t bízza majd meg a képviselő-testület.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
290/2015. (12.16.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2015. évi tiszteletdíjából 1.043.992,- Ft azaz 
egymillió-negyvenháromezer- kilencszázkilencvenkettő forint felajánlását a Lepencei strand 
esetleges jövőbeni hasznosításának hatásvizsgálatát is tartalmazó tanulmány elkészítésére. 
 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

21. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Projektzáró események történtek a városközpont beruházás kapcsán, 
átadta a képviselő-testület az újonnan alapított Niedermüller József díjakat.  
A háziorvosi rendelés ismét stabilizálódni látszik, Dr Balogh Mónika új háziorvos december 
18-tól megkezdi a rendelést.  
Az Elektromos Művektől kérték, hogy a Széchenyi utcában, illetve a Mátyás király utcában 
húzódó 20 kW-os vezetékkel kapcsolatban általuk tervezett kapacitásbővítés kapcsán legyen 
lehetősége az önkormányzatnak egyeztetésre. Ez egy hosszú folyamat lesz, de remélhetőleg 
mód lesz arra, hogy földkábeles megoldás alakuljon ki.  
December 2-án volt egy rendkívüli ülés, melyen a mozi digitális fejlesztésére egy pályázat 
benyújtásáról, valamint a rendőrőrs tetőfelújításának megrendeléséről döntött a képviselő-
testület.  
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Bálint Zsolt: A Mogyoróhegy utca sarkán volt valami közmű kiásás, ott beszakadt az út, jó 
lenne, ha ezt helyreállítanák. Ezen kívül ott probléma még az is, hogy szennyvíz folyamatosan 
folyik, nem kaptak értesítést az ott lakók, hogy ezzel mi lesz.  
Mikor fejeződik be a gátépítés I. szakasza? A focipálya szélén ledepózott nagy földkupac 
mikor tűnik el? 
 
Félegyházi András: Az I. ütemben a védmű elkészült, az a földmennyiség nyilvánvalóan a II. 
ütemben bedolgozásra kerül, ha nem akkor nyilván elszállítják majd. Tehát nyilván addig 
szükséges a tárolása. A Mogyoróhegy utcában az egy gázbekötés volt és ennek kapcsán derült 
fény arra, hogy a szennyvízvezeték sérült. A bejelentés után tudomása szerint a DMRV-nek 
jelezték a problémát, nekik kell ezt megoldani.  
 
Bálint Zsolt: A CBA áruház ügyében történt valami előrelépés? 
 
Félegyházi András: Halmschlager urat arra kérte, hogy a mai nappal írásbeli tájékoztatást is 
adjon arról, amit szóban elmondott, de ezt sajnos nem kapta meg. A tervpályázat után 
Halmschlager úr kapott egy ajánlatot a szomszédos ingatlan tulajdonosától az 
együttgondolkodásra és ezzel párhuzamosan ment annak a Kovácskert étterem melletti kicsi 
területnek a megvásárlásáról a tárgyalás. Hosszas egyeztetés után Halmschlager úr arról 
tájékoztatta, hogy létre fog jönni a tulajdonosokkal az adás-vétel és ennek megfelelően egy 
olyan szerződést szeretnének kötni, amelyiknek két feltétele lesz. Az egyik, hogy az ún. 
„pláza stop” alól felmentés kapjon, illetve az önkormányzattal is meg tudjon egyezni. Nyilván 
ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak egy egyezségi ajánlatot kellene tennie, de részéről a 
hivatalos felkérés még nem érkezett meg.  
 
Bálint Zsolt: Mikesy Tamástól kérdezi, hogy áll a Sport Egyesület elszámolási ügye? 
 
Mikesy Tamás: A VSE leadta a 2014/2015-ös TAO elszámolást teljes egészében, átadott egy 
dokumentációt, amiben benne van az aláírási címpéldány, alapszabály, cégkivonatok, 
árajánlatok, egyebek. Úgy látja ma a helyzetet, hogy a szerződésben foglaltakban három 
dologban nem tettek a mai napig eleget, ez egyik az, hogy nem hívtak össze közgyűlést. A 
másik, hogy pénzügyileg áttekinthető legyen a működése, a harmadik pedig az a táblázat, 
amelyben ki kellene mutatni, hogy az elmúlt időszakban a VSE mennyi TAO támogatást 
nyert, ehhez mennyi önkormányzati önrészt használt föl, illetve a mai napig a Visegrádi köz 
javára mik állnak rendelkezésre a megvalósult fejlesztésekből. A mai napon írt nekik levelet, 
hogy december 31-ig pótolják ezeket a hiányzó dolgokat.  
 
Félegyházi András: Egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte. Minden Visegrádi lakosnak,  képviselő-testület tagjainak, valamint a hivatal 
dolgozóinak békés, áldott karácsonyt kívánt. A testületi ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
      polgármester                                                                                                   jegyző 
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