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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 18-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Hintenberger András képviselő jelezte, 
hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette az ülés napirendjét, mivel a 9. napirendi 
pont kapcsán jelen van Bozzay Péter ügyvezető úr, ezért, hogy ne kelljen végigvárnia míg 
odaérnek, ezért javasolja a 9. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalni. A 2. és 3. 
napirendi pontokat pedig javasolja az egyebek elé tenni, mert Mikesy Tamás képviselő úr 
jelezte, hogy késni fog. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, további 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők nem 
volt óak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. 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 röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A VVF Kft. alapító okiratának ismételt módosítását az indokolja, hogy 
Bozzay Péter ügyvezető megbízatása 2016. december 31-vel lejárt. A Kft törvényes 
működése érdekében az ügyvezetői feladatok ellátására 2017. január 1-től Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a VVF Kft taggyűlési jogait gyakorló szervének 
ismételten ügyvezetőt kell választania. Félegyházi András polgármester a VVF Kft 
ügyvezetőjének 2017. január 1-től 12 hónapra 2017. december 31-ig ismételten Bozzay Pétert 
javasolja. A módosított alapító okiratot elektronikusan, jogi képviselő útján kell benyújtani az 
illetékes cégbírósághoz. Az első határozati javaslat az alapító okirat módosításáról, a második 
az ügyvezető bérének megállapításáról szól.  
 
Bálint Zsolt: Jó lett volna, ha kapnak egy tájékoztatást a VVF Kft. eddigi munkájáról és 
arról, hogy mit fog csinálni 2017-ben és utána döntik el, hogy mi legyen vele a jövőben.  
 
Félegyházi András: Ügyvezetőt akkor is kell választani, ha netán úgy dönt a testület, hogy 
megszünteti a Kft-t, de nem gondolja, hogy ez lenne a helyes. Van több pályázat, melyet 
pályázatíróként jegyzett a cég, illetve van egy olyan követelése a cégnek, amellyel 
kapcsolatban szintén szüksége van képviseletre a cégnek.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a határozati javaslatban szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem voltak jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (01.18.) 
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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 2017. január 1-től 2017. december 31-ig újraválasztja. 
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejlesztő Kft (Cg. 13-09-
139872, székhely: 2025 Visegrád Fő utca 81., ügyvezető: Bozzay Péter) alapító okirat 10.1. 
pont első bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
„10.1. A Társaság ügyvezetője munkajogviszonyban (Ptk.3:112.§.(1)bek.) a taggyűlés jogai 
gyakorló Visegrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2017.(…..)  számú 
határozata alapján 2017. január 1-től 2017. december  31-ig (Ptk. 3:114.§.):  
Név: Bozzay Péter ( szül. hely, idő: Budapest, 1976. október 28.,  an.: Dr. Benedetti Gyöngyi,  
adóaz.: 8401121078, lakcím: 1014. Budapest, Fortuna u.14.)” 
3) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Visegrádi Városfejlesztő Kft alapító 
okiratát a módosítással (ügyvezető újraválasztásával) egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat Visegrád Város 
Önkormányzat nevében történő aláírására.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa aláírt, módosított alapító 
okiratot a Képviselő-testület ezen határozatának egy példányával és mellékleteivel - jogi 
képviselő közreműködésével - terjessze be a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint 
Cégbírósághoz. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatban szereplő II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem voltak jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (01.18.) 

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 150.000 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:  azonnal 
Felelős:    Félegyházi András polgármester 

 
Bozzay Péter: Köszöni a képviselő-testületnek a bizalmat. A Kft. tevékenységéről amúgy is 
köteles számot adni a képviselő-testületnek, tehát ezt bármikor kész megtenni.  
 

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 szóló írásos beszámolót 
nem kívánta kiegészíteni, mivel az írásos előterjesztés mindent tartalmaz. 
 
Bálint Zsolt: A CBA már az önkormányzat tulajdonában van? 
 
Dr Szabó Attila: A tulajdonosi jogokat 2016 novemberében megszerezte az önkormányzat, 
illetve úgymond egy virtuális birtokbaadásra került sor, mivel a CBA-t üzemeltető 
Halmschlager Trade Zrt. és a Reha Invest Kft a korábbi tulajdonos gyakorlatilag elismerte, 
hogy nincs olyan bérleti jogviszony, ami tovább folytatódna, jelenleg jogcím nélkül 
tartózkodik a Halmschlager Trade Zrt. az épületben, tehát ezért csak közüzemi óraállások 
kerültek rögzítésre.  
 
Félegyházi András: Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2016. december 8 – 2017. január 18. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 



6 

 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012-ben 
együttműködési megállapodást kötött a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a 
feladatok közös végrehajtására, egymás munkájának kölcsönös segítésére. Idő közben a 
tartalmi követelményeknek való teljes körű megfelelés érdekében a 2014-ben a megállapodás 
újrakötésre került, melyet a felek 2015-ben módosítottak. A Nemzetiségek jogairól szóló 
törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött 
megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Az idei évben is megtörtént a 
felülvizsgálat, de nincs olyan indok, ami a módosítást szükségessé tenné. Tehát a 
felülvizsgálat eredménye az, hogy a megállapodást ebben az évben nem indokolt módosítani.  
 
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 (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésben előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett és 
ennek eredményeképpen megállapítja, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodás módosítására okot adó indok nem merült fel, ezért azt 
nem módosítja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az elmúlt években a közszférában dolgozók, közalkalmazottak, 
kormánytisztviselők esetében a Magyar Állam részéről megtörtént a bérrendezés, viszont az 
önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők között nem. Az idei évben is a költségvetési 
törvény szerint változatlan a 38.650,- Ft-os illetmény alap 2008. január 1. óta. Tehát 
gyakorlatilag központi béremelés azóta a köztisztviselők esetében nem történt. Az idei évi 
költségvetési törvényben van meg az a lehetőség, hogy ez méltatlan helyzetet az 
önkormányzatok orvosolhatják a tekintetben, hogy rendeletben az illetményalapot 
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megemelhetik saját költségvetésük terhére. Jól mutatja a helyzetet, hogy a középfokú 
végzettségű köztisztviselők esetében 30 év közszolgálat után, 20%-os illetménykiegészítéssel 
sem éri el a bér a minimálbért, nemhogy a garantált bérminimumot. Az illetményalap 
emelésére azért tesz javaslatot, hogy próbáljanak meg változtatni ezen a méltatlan és 
megalázó helyzeten. A 38.650,- Ft-ról 40.000,- Ft-ra történő emelés átlag 3%-os béremelést 
jelentene a köztisztviselők körében, ami bruttó 5000-12.000,-Ft-ot jelent az iskolai 
végzettségtől és közszolgálatban töltött időtől függően.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) megalkotta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 2/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017.(I.19.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról,  
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

 2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 
 

5. npr: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A rendelet módosítására azért tesz javaslatot, mert idő közben 
elengedhetetlenné vált a szabályozás kiegészítése olyan meghatározással, amit az élet hoz. 
Ilyen például, hogy a rendelet szabályozza, hogy a házak előtt az úttestig terjedő zöldterületet 
minden ingatlantulajdonosnak kell nyírnia, kaszálnia. Vannak Visegrádon olyan területek, 
főleg üdülőövezetekben, ahol nincs úttest, ezért ezt pontosítani szükséges, ezért az 1 méteres 
közterületi rész szövegrész kerülne be a rendeletbe. Az utóbbi időben felmerültek olyan 
esetek, mint például a közterületen történő autómosás vagy a közterületen történő parkolás, 
melyeket szintén szabályozni kell. A rendeletben szabályozva van az is, hogy az ebek a 
szomszédos ingatlanokra nem mehetnek át, de az utóbbi időben egyre többször fordult elő, 
hogy hasznonállatok is átmennek egyik ingatlanról a másikra és ott kárt okoznak ezért ezt is 
indokolt szabályozni.  
 
Bálint Zsolt: A Mátyás király úton, ahol a patak miatt igen csak nagy zöldterület van az útig, 
ott is majd a lakóknak kell az egészet karbantartani? 
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Dr Szabó Attila: Nem, azért kerül most bele a rendeletbe az 1 méter.  
 
Bártfai István: Az 1 métert kevésnek tartja, mert vannak helyek, ahol ennél több van. 
 
Dr Szabó Attila: Ez csak ott lényeges, ahol nincs úttest, mert a korábbi szabályozás is marad, 
mert ahol van úttest, ott addig kell nyírni.   
 
Félegyházi András: Ez az egész rendelet legfőképpen azért szükséges, mert ha valaki nem 
teszi a kötelességét, akkor legyen jogi alap, jogi hivatkozás, ami alapján föl lehet rá szólítani, 
de az esetek többségében, az már régen rossz, ha odajutunk, mert egyébként jó érzésű ember 
ezeket a dolgokat elvégzi, és tiszteletben tartja a szabályokat.  
 
Bártfai István: Az együttélés szabályait valaki vagy érti, vagy nem. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
2/2017.(I.19.) önkormányzati rendeletet.   
  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
6. npr: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (III.24.) számú rendelet módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza többek között a 
képviselő-testület állandó bizottságait, tagjainak a számát. A képviselő-testület 2016. 
december 14-i ülésen Bálint Zsolt képviselő a Városüzemeltetési Bizottságban betöltött 
tagságáról lemondott. Ennek kapcsán érdemes a testületnek a bizottságok számát, feladatait, 
tagjainak számát átgondolni. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési bizottságok feladatai 
nagyrészt átfedik egymást, illetve a Pénzügyi Bizottság például páros létszámmal működött, 
ami a határozatképesség szempontjából nem túl szerencsés, jobb volna 3 vagy 5 tagú 
bizottságot létrehozni. Arra tesz javaslatot, hogy a Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Bizottság olvadjon össze, figyelemmel arra, hogy Bálint Zsolt a tagságáról lemondott, így 
akkor 5 taggal működne tovább Városfejlesztési Bizottság néven. A Városüzemeltetési 
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Bizottság egyes feladatai átkerülnének a Városfejlesztési Bizottsághoz, egyes feladatai pedig 
a hatékonyabb ügyintézés érdekében a polgármester hatáskörébe kerülne, ez főként a 
tulajdonosi hozzájárulási kérelmeket érinti. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 fő helyett 
3 fővel működjön tovább.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) megalkotta a 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
Félegyhzi András: Az előterjesztés tartalmaz még egy határozati javaslatot is, a bizottságok 
átalakításáról, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 19-i 
hatállyal a Városüzemeltetési Bizottságot megszünteti. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városfejlesztési Bizottság tagjainak 2017. január 19-
i hatállyal a meglévő három tag mellé Bártfai István és Schüszterl Károly képviselőket 
választja meg. 
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak 
négy főről három főre történő csökkenésével a bizottság az alábbi tagokból áll:  

Bálint Zsolt elnök 
Schüszterl Károly 
Bene Balázs. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

7. npr: Foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására helyiség használata  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
  
Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület a novemberi testületi ülésen határozatában hozzájárult 
ahhoz, hogy az Antemon Szolgáltató Kft a Visegrád, Fő utca 38. szám alatti háziorvosi 
rendelőt, annak berendezéseit és a rendelőhöz tartozó várótermet a foglalkozás-egészségügyi 
feladatok ellátására használja. Ezen napirendi pont megvitatása során a Képviselő-testületi 
tagoktól az a javaslat érkezett, hogy az Önkormányzat az Antemon Szolgáltató Kft-nek a 
foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására kijelölt rendelési időre, heti 2 órára a háziorvosi 
rendelő és a berendezések használatáért bérleti díjat számoljon fel. Dr. Balogh Mónika az 
Antemon Szolgáltató Kft ügyvezetője az Önkormányzat ez irányú megkeresésére havi 7000.-
Ft+Áfa bérleti díj fizetésére tett ajánlatot figyelembe véve arra tényre, hogy az önkormányzat 
alkalmazottai esetében a foglalkozás-egészségügyi feladatokért kedvezményes díjat, évi 
333.100.-Ft-ot állapított meg. Határozati javaslatként két alternatíva szerepel, vagy elfogadja 
ezt az ajánlatot, vagy ingyenesen adja oda ezen feladat ellátására az orvosi rendelőt heti 2 
órában a doktornőnek a képviselő-testület. 
 
Bálint Zsolt: Az alapellátásba nem tartozik bele például a jogosítvány hosszabbítás, vagy a 
vadászfegyverhez az orvosi alkalmassági és azért nem kér külön bérleti díjat az 
önkormányzat. Véleménye szerint azok után, hogy a volt háziorvostól 5 évig követelte az 
önkormányzat, hogy fizessen bérleti díjat, nem engedhetik meg, hogy most ezt ingyenessé 
tegyék. A kedvezményt az önkormányzat is megadja azzal, hogy rezsi díjat nem kér arra a két 
órás használat után.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát 
képező Visegrád, Fő utca 38. szám alatt lévő háziorvosi rendelőt, a berendezéseket és a 
rendelőhöz tartozó várótermeket a foglalkozás-egészségügyi feladatok – heti 2 órában -
ellátása céljából 2017. február 1-től határozatlan időtartamra az Antemon Szolgáltató Kft-
nek (1032 Budapest, Szőlő utca 74. V. em. 26., képviseli: Dr. Balogh Mónika ügyvezető) havi 
7000.-Ft+Áfa bérleti díj ellenében bérbe adja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Antemon 
Szolgáltató Kft-vel kötendő bérleti szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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8. npr: Danubia Televízió 2017. évi támogatási kérelme  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A Danubia Televízió a korábbi évekhez hasonlóan idén is benyújtotta 
támogatási kérelmét a televízió működéséhez. Erre az évre is 2.200.000,- Ft-ot kér.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a támogatás odaítélését, de jó lett 
volna, ha kapnának egy olyan kimutatást, hogy a környező települések mennyivel támogatják 
a televízió működését. A második részlet kifizetéséig szeretné megkapni ezt a kimutatást.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több 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 (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Danubia Televízió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., képviseli: Balázs 
Csilla ügyvezető) támogatási kérelmét elfogadja, a Danubia Televíziót és annak 2017. évi  
munkáját 2.200.000 Ft-al támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 
3.) A képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott 
támogatási összeget Visegrád Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe tervezze be. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visegrád, Újkert - Panoráma utca közötti NA 100 acélvezeték cseréjét 

érintő, DMRV Zrt. részéről érkezett vízvezetési telki szolgalmi jog alapítására és 
vízjogi engedélyezési eljárásra irányuló megkeresés megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A DMRV Zrt-től érkezett egy megkeresés, mivel az Újkert utca - Panoráma 
út közötti szakaszon kicserélik az ivóvízvezeték hálózatot, ami három önkormányzati 
ingatlant is érint. Ehhez szükséges a vízvezetési telki szolgalmi jog bejegyeztetése, amihez a 
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tulajdonosnak hozzá kell járulnia. Erről a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek, a képviselő-
testületnek kell döntenie, illetve arról is, hogy kártalanításra igényt tart-e vagy sem. Két 
alternatíva van, mindkettőben hozzájárul, a különbség a kártalanítási igény kapcsán van. 
 
Schüszterl Károly: Ott fog menni a vezeték, ahol most megy? 
 
Dr Szabó Attila: Igen. 
 
Bálint Zsolt: A helyreállítást ők csinálják, ugye? Jó lenne, ha név szerint dokumentálva 
lenne, hogy ki veszi át, hogy nehogy az történjen, mint Szentgyörgypusztán. 
 
Félegyházi András: A helyreállítás a DMRV feladata. A lezáráshoz az ingatlan tulajdonosa 
majd hozzá kell, hogy járuljon, így akkor lesz lehetősége az önkormányzatnak, hogy a 
műszaki ügyintéző leellenőrizze, hogy megfelelően állították-e helyre.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mint a 705/2, 701 és 736 
hrszú ingatlanok kizárólagos tulajdonosa hozzájárul, hogy a fenti helyrajzi számú 
ingatlanokon a DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) a területekre az AK-E-21/15 
megnevezésű terv alapján a Visegrád Újkert - Panoráma utca közötti NA 100 acélvezeték 
cseréjét elvégezze, a víziközművet megépítse, üzembe helyezze és a későbbiek folyamán a 
fenntartási és karbantartási munkálatait elvégezze. 
2) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Visegrád 705/2, 701 
és 736 hrszú belterületi ingatlanok terhére a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 6. § (2) bekezdésében szereplő szolgalmi jog ellátásért felelős javára - DMRV Zrt. 
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) - vízvezetési telki szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre. 
3) A vízvezetési telki szolgalmi jog alapítással kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzata 
kártalanításra nem tart igényt. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a DMRV Zrt-vel 
- a határozat mellékletében szereplő szerződés tervezetben szereplő tartalommal - Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a vízvezeték telki szolgalmi jogot alapító szerződést megkösse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

10. npr: Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára kiírt 
pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
  
Dr Szabó Attila: A decemberi testületi ülésen a képviselő-testület a korábban kiírt 
lakáspályázatot eredménytelenné nyilvánította, és új pályázatot írt ki. A pályázat a helyben 
szokásos módon megjelent, a január 13-i beadási határidőre 3 pályázat érkezett, a Népjóléti 
Bizottság tárgyalta a kérelmeket és alakította ki álláspontját, Karnevál Katalin pályázatát 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Bálint Zsolt: Mivel ez a pályázat nem szociális alapon került kiírásra, hanem költségelven, 
ezért döntött úgy a bizottság, hogy Karnevál Katalin pályázatát javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek.  Az új lakó bizonyos felújításokat fog végrehajtani és ezt az összeget le 
fogja lakni, amit számlával fog igazolni és a hivatal műszakisa fogja felügyelni a 
munkálatokat. Így talán elindulhat a ház felújítása.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb 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 (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (01.18.) 

HATÁROZATA 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára kiírt pályázatra Karnevál 
Katalin  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 Karnevál Katalinnak havi 56.100,-Ft (550 Ft/m2/hóx102m2) bérleti díj 
ellenében 2017. február 1-től egy év határozott időre bérbe adja Visegrád, Harangvirág u. 
22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanát.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Karnevál Katalinnal 
kötendő bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő 

tiszteletdíj felajánlásának módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai István képviselő a 
2016. december 14-én tartott testületi ülésen felajánlották alpolgármesteri, illetve képviselői 
tiszteletdíjukat. A felajánlásaik – többek között - a Keresztelő Szent János Visegrád 
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Alapítvány javára a Mária kápolna, valamint a Szent Sebestyén kápolna felújítására 
vonatkozott. Idő közben azonban kiderült, hogy az alapítvány nem tudja kivitelezni 2017-ben 
e két kápolna felújítását, így az erre a célra felajánlott tiszteletdíj összegeket ugyancsak az 
alapítvány javára, de a kálvária rekonstrukciójára ajánlják fel. Ennek megfelelően a korábbi 
határozati javaslatokat módosítani szükséges. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 269/2016. (12.14.) ökt 
határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2016. augusztus második felétől december első 
feléig járó alpolgármesteri tiszteletdíjának 628.179.-Ft felajánlását a Keresztelő Szent János 
Visegrád Alapítvány (205 Visegrád, Mátyás k. u. 2.) javára a kálvária rekonstrukciójára.” 
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Bártfai István képviselő tiszteletdíjára 
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás és Hintenberger András képviselők nem 
voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 270/2016. (12.14.) ökt 
határozat 1. pont 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2016. évi 2 havi (március-április) tiszteletdíj, 161.980,- Ft 
felajánlását a Keresztelő Szent János Alapítvány javára a kálvária rekonstrukciójára.” 
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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- Megérkezett Mikesy Tamás képviselő. így a képviselő-testület 6 fővel van jelen, 
határozatképes –  

 
12. npr: 2017. évi kulturális rendezvényterv elfogadása  
Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás bizottsági elnököt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális programterv minden év januárjában készül, amely a szezonbeli 
eseményeket takarja, amire az önkormányzat nyújtja zömében a finanszírozást, tehát azt az 5 
millió forintos keretösszeget a rendezvénytéri programok megvalósítására. Igyekeztek 
változatos programkínálatot összeállítani, mind tartalmában, mind a helyszíneket tekintve. A 
nyitórendezvény április 30-án lesz, májusban is lesznek programok és júniustól szeptemberig 
minden hétvégén lesz valamilyen esemény. Reméli, hogy mind a város lakosainak, mind az 
ide látogatóknak kellemes és igényes szórakozást fognak tudni nyújtani.  
 
Bálint Zsolt: Augusztus 19-én lesz utcabál? 
 
Mikesy Tamás: Igen, ezt tervezik. Igyekeztek a tavalyi évi jelzéseket beépíteni az idei 
rendezvénynaptárba. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb hozzászólás nem 
volt kérdezte a képviselőket, aki a 2017. évi kulturális rendezvénytervet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező Visegrád város 2017. évi kulturális rendezvénytervét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mikesy Tamás Közművelődési Bizottság elnöke 

 
13. npr: Visegrád Város Önkormányzat Bizottságainak beszámolója a 2016-ban 

végzett munkáról 
Előterjesztő: Bizottságok elnökei 
 

Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági- és Sport Bizottság beszámolója 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági- 
és Sport Bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse a bizottság 2016. évi munkáját. 
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Mikesy Tamás: A Bizottság beszámolóját megküldték a testület tagjainak, kiegészíteni nem 
kívánja. A Bizottság 17 ülést tartott, 74 napirendi pontot tárgyalt és 114 határozatot hozott. 
Legfontosabb feladata a civil, ifjúsági és testvérvárosi alapok szétosztása, a pályázattatás 
lebonyolítása volt. 2016-ban sajnos nyári gyermekfelügyeletet nem sikerült megoldani, a 
testvérvárosi kapcsolatokban viszont sikerült kicsit előbbre jutni.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a beszámolót, kérdezte a képviselőket, aki a 
Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági- és Sport Bizottság beszámolóját elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közművelődési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mikesy Tamás bizottsági elnök 

 
Népjóléti Bizottság beszámolója 
 
Félegyházi András: Felkérte Schüszterl Károlyt a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy röviden 
ismertesse a bizottság 2016. évi munkáját. 
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság 3 taggal működik, melyből 1 külsős. A Bizottság 
17 ülést tartott az elmúlt évben. Az idei évben még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a 
szűrővizsgálatok szervezésére. Az idősek karácsonyát idén is szeretnék megszervezni. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a beszámolót, kérdezte a képviselőket, aki a Népjóléti 
Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti Bizottság 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Schüszterl Károly  bizottsági elnök 
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Városüzemeltetési Bizottság beszámolója 
 
Félegyházi András: Felkérte Bártfai Istvánt a Városüzemeltetési Bizottság elnökét, hogy 
röviden ismertesse a bizottság 2016. évi munkáját. 
 
Bártfai István: A Bizottság főként tulajdonosi hozzájárulások kiadásával foglalkozott, illetve 
idén márciusban remélhetőleg elkezdődő néhány aszfaltozás előkészítésével, útfelújításokkal, 
illetve minden olyan dologgal, ami az üzemeltetéshez hozzátartozik.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a beszámolót, kérdezte a képviselőket, aki a 
Városüzemeltetési Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési 
Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bártfai István bizottsági elnök 

 
Városfejlesztési Bizottság beszámolója 
 
Félegyházi András: Hintenberger András elnök úr távollétében felkérte Mikesy Tamást, a 
bizottság tagját, hogy röviden ismertesse a Városfejlesztési Bizottság 2016. évi munkáját. 
 
Mikesy Tamás: A Városfejlesztési Bizottság elsősorban a település egésze tekintetében 
próbálja a közterületek programszerű egységes fejlesztését elérni.  Kiemelt feladata volt a 
tavalyi évben a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, ezen belül is a 
településrendezési tervnek a felülvizsgálata. Ez a munka most már a tervezés és a koncepció 
alkotás folyamatába lépett. Sok energiáját köti le a bizottságnak az, hogy a költségvetésből 
finanszírozott fejlesztések megvalósítását, haladását koordinálja és később ellenőrizze. Meg 
kell jegyezni, hogy kapacitás hiányában sajnos nem tudta elkölteni az összes rendelkezésre 
álló forrást a bizottság. Ez egy tanulság és ezen mindenképpen javítani kell a 2017-es évben. 
Sok idő ment el az óvoda és iskola, valamint a mozi felújításával kapcsolatos feladatokkal.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a beszámolót, kérdezte a képviselőket, aki a 
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hintenberger András  bizottsági elnök 

 
Pénzügyi Bizottság beszámolója 
 
Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt elnök urat, hogy röviden ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság 2016. évi munkáját. 
 
Bálint Zsolt: Elnézést kér, amiért írásban nem kapták meg a képviselők a beszámolót. 
Összefoglalva a Bizottság 2016. évi munkáját elmondta, hogy 16 ülést tartottak, sok 
határozatot hoztak. Az idei évet 420 millió forinttal indította az önkormányzat, de ez annak 
tükrében nem sok, hogy emellett több nagyobb kötelezettségvállalása is van az 
önkormányzatnak, mint például a Sziget utcai társasház felújítása, a VIFA épületére 
vonatkozó ajánlattétel, közbeszerzés az iskola nagy épületére, 20 millió forint önrész az iskola 
kis épületére. Az idei évben sem lehet szórni a pénzt, tehát a Pénzügyi Bizottság idén is úgy 
fog dolgozni, ahogyan eddig, tehát minden egyes forint kifizetését meg fogja fontolni.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a beszámolót, kérdezte a képviselőket, aki a Pénzügyi 
Bizottság beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (01.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bálint Zsolt bizottsági elnök 

 
14. npr: Egyebek 

 
Mikesy Tamás: Hogy áll a gátépítés? Az Eurovelo kerékpárúttal és a sportcsarnok ügyével 
kapcsolatban kért tájékoztatást. 
 
Félegyházi András: Az utóbbi két témában az a helyzet, hogy az Euroveloval kapcsolatban 
nyilvánosságra került egy Kormány határozat, mely szerint a kerékpárút nyomvonala a 
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Szentendrei-szigeten lesz, azonban erről részleteiben nem kapott tájékoztatást az 
önkormányzat.  
A tornacsarnokkal kapcsolatban szintén annyi tudható, ami a Magyar Közlönyben megjelent, 
miszerint a visegrádi tornacsarnok felújítása a 2016. évi I. ütemű támogatási körben benne 
van, de részleteket nem tudnak még, tekintve, hogy személyre szóló hivatalos tájékoztatás 
egyelőre nem érkezett. Ennek tükrében a Sárosi Lászlóval kötendő tervezési szerződés 
aláírását is szeretnék azzal megvárni, hogy milyen lesz a támogatási konstrukció.   
Az árvízvédelmi beruházással a Közlekedési Koordinációs Központtal, a Nemzeti 
Földalappal, a Pilisi Parkerdővel, a MNV Zrt-vel folyik az egyeztetés, mert ezeknek a 
szervezeteknek egymásra épülő engedélyeire van szükség, amint ezek megvannak, akkor 
lehet megindítani a földműre a közbeszerzést, a többi engedély megvan.  
Mivel 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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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 

 

1. kártalanítási és elhelyezési vízjogi megállapodás elfogadásának megvitatása 
közcélú vízi létesítmény elhelyezéséhez a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon KEOP-2.1.2/2F. ütem tervéhez kapcsolódóan 

 
 
 

2. „A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes 
műemlék épületének korszerűsítése és fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 3-án 09:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselő: 
 

Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az 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 kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

1. npr: Kártalanítási és elhelyezési vízjogi megállapodás elfogadásának megvitatása 
közcélú vízi létesítmény elhelyezéséhez a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon KEOP-2.1.2/2F. ütem tervéhez kapcsolódóan 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ez a kártalanítási szerződés a Magyar Állam és az önkormányzat között 
jönne létre. Ennek oka az, hogy az árvízvédelmi beruházás második ütemében 
megvalósítandó földmű a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon valósulna meg, 1325 
m² területet érintve. A jogszabály értelmében ebben az esetben kártalanítást kell fizetnie a 
beruházónak, a kártalanítási összeg minimuma 300,-Ft/m²+Áfa, maximuma nincs 
meghatározva. Az előterjesztésben szereplő összeg 400.150,- Ft+Áfa, 302,- Ft/m² egységárra 
jön ki, tehát tulajdonképpen a törvényi minimumot fizetné az önkormányzat a területért. A 
bruttó összeg így 508.191,- Ft, ami egyébként a pályázatban elszámolható.  
 
Bártfai István: Pontosan melyik rész ez? 
 
Félegyházi András: A földmű külső szakaszának egy része. 
 
Bártfai István: Körülbelül mennyi idő múlva lehet ebből engedély? 
 
Félegyházi András: Körülbelül két hónap.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Mikesy 
Tamás képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2017. (02.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által elkészített „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című 
(azonosító száma: KEOP-2.1.2./2F-II. ütem) projekthez kapcsolódó kártalanítási és 
elhelyezési vízjogi megállapodás közcélú vízi létesítmény elhelyezéséhez tárgyú 
megállapodást -  a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Megállapodás 1.5. pontjában meghatározott 
400.150.-Ft+Áfa, összesen bruttó 508.191.-Ft kártalanítási összeget a Magyar Államnak 
megtéríti. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Magyar Államot 
képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő - a határozat mellékletét képező 
tartalmú - megállapodás aláírására. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2. npr: „A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
kétszintes műemlék épületének korszerűsítése és fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az ajánlattételi felhívás öt cégnek került kiküldésre, a cégek 
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy legyen műemléki referenciája. Az öt cégből egy 
jelezte, hogy cégszinten nincs ilyen referenciája, a többi négyből ketten adtak be érvényes 
ajánlatot, az egyik a Kőművészet Kft., a másik a Bau-Vip Generál Kft. A két ajánlat között 
jelentős különbség van, a Kőművészet majdnem 95 millió forintos ajánlatot adott, a Bau-Vip 
pedig majdnem 60 millió forintosat. Ez utóbbi is körülbelül 6%-al magasabb a 
költségbecslésnél, de úgy gondolja, hogy ez még a hibahatáron belül van, tehát elfogadható az 
ajánlat. A cég benyújtott referenciái megfelelőek, tehát úgy gondolja, hogy az ajánlatuk 
elfogadása jó döntés lenne.  
 
Schüszterl Károly: Ez független a kisépülettől, tehát akkor is megcsináljuk, ha az csúszik 
valamiért? 
 
Félegyházi András: Igen, ez attól független, ez 95%-ban saját forrás és 5 millió forint az 
elnyert pályázati támogatás a Nemzeti Kulturális Alapból. Az épületet június 16-án kipakolva 
át kell adni a kivitelezőnek.  
 
Hintenberger András: Nincs olyan munkarész, amit addig lehetne csinálni? 
 
Félegyházi András: Sajnos nem nagyon van, mert valószínűleg, hogy az NSK-s projekt a 
kisépület átépítésével várhatóan májusban elkezdődik.  
 
Schüszterl Károly: Ebbe nincs még benne a műszaki ellenőr, ugye? 
 
Félegyházi András: Igen, ebbe két dolog nincs még benne, a műszaki ellenőr és a tervezői 
művezetés. Ez utóbbira van egy kb. 1.200.000,- Ft-os árajánlat, a műszaki ellenőrre még 
nincsen árajánlat, de az is nagyjából ugyanilyen nagyságú összeg. Ezen kívül a szerződés fog 
még tartalmazni egy 5%-os tartalékkeretet, tehát az még 3 millió forint.  
 
Schüszterl Károly: Tehát akkor hozzávetőlegesen ehhez még hozzá jön 6-7 millió forint.  
 
Bártfai István: Azt kellene majd megoldani valahogy, hogy a szomszédos Kovács Kert 
Éttermet a lehető legkevesebbet zavarják, főleg arra tekintettel, hogy a kivitelezés a 
főszezonban fog zajlani. 
 
Félegyházi András: Ezt megpróbálják majd leegyeztetni a kivitelezővel, de az étterem 
területét szinte nem fogják igénybe venni a szomszédos homlokzati munkával, mivel az 
nagyobb részben kőburkolatos és ahhoz nem nyúlnak.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Mikesy 
Tamás képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2017. (02.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „A Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének 
korszerűsítése és fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYES 
ajánlatot tett: 
- Kőművészet Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) 
- BAU-VIP Generál Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4.) 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont - alapján: 
- BAU-VIP Generál Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4.) által 
megajánlott nettó összesített ajánlati ár: 59.921.715,-Ft+Áfa, mindösszesen 76.100.578,-Ft, 
azaz hetvenhatmillió-egyszázezer-ötszázhetvennyolc forint. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a BAU-VIP Generál Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a 
vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

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:    4/2017. 
Határozatok száma: 21-53/2017. (02.15.) 
Rendelet száma:  4/2017. (II.16.) 
   5/2017. (II.16.) 
   6/2017. (II.16.) 
    
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 15-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 

2. Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása 

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
4. A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 

12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet módosítása 
5. A temetőről és a temető használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása és a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás elfogadása 
6. A polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása 
7. A köztisztviselők valamint a közalkalmazottak cafetéria szabályzatának 

módosítása 
8. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv elfogadása 
9. Védőnői Szolgálat beszámolója 2016. évi éves munkájáról 
10. Civil szervezetek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról 
11. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 2016. évi éves 

munkájáról  
12. Név nélküli közterületek elnevezése 
13. Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Visegrád, Fő u. 57. szám alatti ingatlanra 

vonatkozóan kötött használati megállapodás módosítása 
14. Budenszkiné Toldi Mónika közterület használati bérleti szerződés módosítása 

iránti kérelme 
15. A 64/14 hrsz-ú ingatlanon álló könnyűszerkezetes fogadóépület bérbeadására 

pályázat kiírása 
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16. Visnyovszky András közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti 
kérelme 

17. A 2017. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett kérelmek 
elbírálása 

18. Visegrád, Rév utca – Nagy Lajos király utca NA 100 acélvezeték cseréjét érintő, 
DMRV Zrt. részéről érkezett vízvezetési célú telki szolgalmi jog alapítására és 
vízjogi engedélyezési eljárásra irányuló megkeresés 

19. Rendes Csaba a Mozdulj Rendes Alapítvány alapítójának „Visegrád” 
névhasználati engedély iránti kérelme 

20. Visegrádi Sportegyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme 
21. Visegrádi Nyugdíjas Klub 2017. évi támogatás iránti kérelme 
22. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 2017. évi 

támogatása  
23. Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme 
24. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme 
25. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15-én 19:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselő: 
 
 

Bártfai István 
 

 
Meghívott: 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a napirendet, mivel azzal kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) 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 

 
Félegyházi András: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos beszámolót 
nem kívánta kiegészíteni, mivel az írásos előterjesztés mindent tartalmaz. 
Rendkívüli ülés keretében az iskola nagy épületének közbeszerzési eljárását lezárta képviselő-
testület, az eljárás nyertese a Bauvit Generál Kft. lett, a szerződés aláírásának előkészítése 
folyamatban van.  
Február 14-én volt Visegrád zöldfelületi koncepciójának ismertetése a Moziban, de az anyag 
továbbra is elérhető a város honlapján, ahol a fórum oldalon hozzá is lehet szólni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. január 18 – 2017. február 15. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Visegrád Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A kitekintő az önkormányzat hiteleit tartalmazza. Ebben az évben lejár a 
városközpont kapcsán az önkormányzat hitelfizetési kötelezettsége, ami 14 millió forint. A 
következő évekre ilyen kötelezettség nincsen.  
 



5 
 

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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel „az államháztartásról” 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra az önkormányzat saját bevételeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - állapítja meg. 
2) A képviselő-testület „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A§-ban 
foglaltakra „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek  a 
költségvetési évet követő három évre (2018-2020) várható összegét - a határozat mellékletét 
képező tartalommal - állapítja meg.  
 

Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 
3. npr: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az idei költségvetés tervezésekor a bevételi oldalon a jelentős 431 millió 
forintot meghaladó pénzmaradványt ezúttal egy jelentős 234 millió forint 
kötelezettségvállalás terhelte. A bevételi oldalon a beszedett üdülőhelyi forintokra az elmúlt 
évi 1,55 Ft helyett idén már csak 1 Ft jár, ami 42,8 millió forint bevételkiesést okoz az 
önkormányzatnak. Ugyanakkor a helyi adóbevételeket bátrabban lehetett tervezni, mint az 
elmúlt években, hiszen jelentősen megnőtt az iparűzési adó, 50 Ft-al emelkedett az 
idegenforgalmi adó mértéke és tervezésre került az új adónem a településképi védelmi adó is.  
A működési bevételek kis mértékben nőttek az elmúlt évhez képest. Felhalmozási bevételként 
került tervezésre a gátra lehívható csaknem 620 millió forintos támogatás, a vis maior 
támogatások, az iskolakorszerűsítésre vonatkozó 5 millió forint, valamint a településarculati 
kézikönyvre az 1 millió forint. Ennek megfelelően kialakult a bevételek ez évi főösszege ami 
1.613.039.617 Ft.  
A kiadási oldalon számoltak a meglévő kötelezettségvállalásokkal. A működési kiadásokat és 
a szociális támogatásokat az elmúlt évi nagyságrenddel tervezték. Számba vették a bérek 
rendezését, de az elmúlt évekkel ellentétben a Városfejlesztési Bizottság csak azon 
elképzeléseit építették be a költségvetésbe, amelyről úgy gondolták, hogy valóban 
megvalósítható és szükség van rá, annak érdekében hogy valóban olyan tartalékalap alakuljon 
ki, ami biztonságos működést és mozgásteret biztosít az önkormányzatnak. Így az 
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önkormányzat általános tartaléka 2017-ben 148.486.000,- Ft. A költségvetés tervezetét a 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Félegyházi András: A tavalyi pénzmaradvány terhére az elmúlt évben nagyon komoly és 
jelentős kötelezettségvállalások történtek, ebből az egyik a VIFA ingatlan megvásárlására 
meghirdetett pályázaton való részvétel, amelynek eredménye még nem érkezett meg. A másik 
jelentős összeg az iskola régi épületének felújítására vonatkozó kötelezettségvállalás, ezen túl 
még említendő tétel egy most tavasszal megvalósuló aszfaltozási munka költsége. Tehát ezek 
a tételek már részei az idei tartalékalapnak és ezen túl a bevételi oldalon néhány tétel 
jelentősen csökken. Az idei év a tavaly meghozott fejlesztési döntéseknek a végrehajtásáról 
szól.  
Megköszönte a bizottságok és a hivatal munkatársainak munkáját a költségvetés 
összeállításában. Bár az idei tartalék alap jelentősen kevesebb, de elmondható, hogy Visegrád 
költségvetése stabil és nem hitelre épül.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság 2-1 arányban fogadta el a költségvetést és ez meglátása 
szerint azért történt, mert nem szerettek volna egy olyan költségvetést a testület elé tenni, amit 
a bizottság nem támogat. Sok vita volt az olyan kisebb tételekről, amik egyébként több millió 
forintot jelentenek, és a bizottság hiába akarta ezeket megvétózni a költségvetésből 
valamilyen oknál fogva nem kerülhetett ki. Ilyen például a VVF Kft. költségvetése, ami 6 
sorban van leírva, eközben a Kft múlt évi és idei tevékenységéről nem kapott tájékoztatást. 
Ilyen tétel még az építésztábor, ami már ott tart, hogy az önkormányzatnak 2 millió forint 
kiadást jelent, amihez nem biztos, hogy kap 1 millió forint támogatást, ezért ezt személy 
szerint nem tudja támogatni, mert aránytalannak érzi például más civil szervezet 
támogatásához képest. Az építésztábor eddigi alkotásait pedig mindenki ismeri a városban, de 
elmondható, hogy nem igen használhatóak, ráadásul az építész táborról soha semmilyen 
elszámolást nem látott. Idén megint 385 ezer forintot fog kifizetni az önkormányzat a 
szervezetfejlesztésre, amire tavaly 2 millió forintot költött. Különbséget nem érzékelt. Van 
egy 3,8 millió forintos reklám tétel a költségvetésbe, amiből tavaly összesen annyi történt, 
hogy csináltak egy reklámfilmet. Személy szerint azt látja, hogy ez a költségvetés az idei 
évben lehet, hogy be fog bukni. Egyetlen egy nagyobb beruházás nem volt még, amit úgy 
tudtak volna megoldani, hogy ne kellett volna pénzt hozzátenni, itt van például az 
önkormányzat épülete, ahol 13 millió forintos pótmunkát rendeltek meg. Idén ugyanúgy 
elkezdik az iskolát felújítani, ami ugyan benne van a költségvetésbe, de nincs abban sem 
plusz pénz, ha esetleg munkálatok közben derül ki valami plusz. Itt lesz még a gátépítés, ahol 
a tereprendezés majd az önkormányzatra fog maradni. Mindezeken fölül az önkormányzat 
egy szobrot akar állítani, ami 15 és 20 millió forint között van, ami azért nincs benne a 
költségvetésbe, mert még nem tudták eldönteni, hogy melyik szobor legyen.  
 
Félegyházi András: Nem gondolja, hogy mindegyik fölvetésre válaszolnia kellene, 
tekintettel arra, hogy ezeknek a nagy része valamifajta tájékozatlanságból fakad és egész 
egyszerűen nem igaz, bár alkalmas arra, hogy aki esetleg nézi a közvetítést, az azt gondolja, 
hogy ez így van.   
A VVF Kft-vel kapcsolatosan elmondta, hogy a Kft-nek van egy éves beszámolója májusban, 
tehát akkor van az ideje annak, hogy elszámoljon a tulajdonosnak minden tevékenységéről és 
pénzügyekről.  
Az építész táborral kapcsolatosan el tudja fogadni, hogy vannak, akiknek a tábor eredményei 
nem tetszenek, de ez is mindig egy remek alkalom a közösségépítésre. Egyébiránt egy olyan 
mozgalmat próbálnak Visegrádon támogatni ezzel a táborral, ami hivatkozási alap lehetett 
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arra, hogy például a Makovesz Imre által tervezett tornacsarnok felújításának támogatása első 
körben szerepelt a támogatási programban.  
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatosan a 385 ezer forint arra szolgál, hogy egyrészt a tavaly 
elvégzett munkát és annak eredményét támogatja, másrészt kiterjeszti a teljesítményértékelő 
rendszernek a működési területét a további másik két intézményre, amelyikre ez még 
értelmezhető.  
A tavalyi évben nem készült reklámfilm, az azt megelőző évben készült és nem 3,8 millió 
forintért, hanem lényegesen kevesebbért. A tavalyi évben a palotajátékok marketing 
tevékenységére vonatkozott a 3,8 millió forint összeg és valóban az idei évben megvizsgálják, 
hogy ugyan az a cég vagy esetleg egy másik tudja azt a leghatékonyabban elvégezni. Azzal 
nem ért egyet, hogy ez egy csődös költségvetés tervezet lenne, erről nincsen szó. 
 
Hintenberger András: Korábban volt arról szó, hogy a polgármester egyedi hatáskörébe 
utalt 500.000,- Ft-os értékhatárt vagy megemelik vagy ésszerűsítik, hogy ne kelljen minden 
alkalommal testületi ülésekre várni, tudjunk haladni az ügyekkel. 
 
Dr Szabó Attila: Ez az SZMSZ-ben van szabályozva, a következő ülésen szerepel napirendi 
pontként. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A szobor állításra reagálva elmondta, hogy egy közösség nem 
csak csatornáról, kockakőről meg parlagfű mentesítésről szól. Az életfa szoborral sem az a 
gond, hogy ott van a Duna partján, hanem az, ahogyan annak a környezete van és ahogy a 
körülmények alakultak.  
Igaz az, hogy az elmúlt években a beruházásaink a korábban tervezetthez képest 
többletkiadásokkal jártak, mert nem tudták tervezni azt, hogy pontosan hogyan valósul meg, 
hány és hány áttervezés után minden megörökölt projekt, amik pénzügyi értelemben 
alultervezettek voltak. Mivel az elmúlt másfél évben e testület által indított és befejezett 
projektek esetében ez már nem így volt, ezért nem gondolja, hogy pénzügyi értelembe 
vészterhes jövő előtt állna az önkormányzat.  
 
Dr Szabó Attila: A Pénzügyi Csoport és azon belül a pénzügyi csoportvezető asszony a 
jogszabályoknak megfelelően, törvényes, alapos, mindenre kiterjedő költségvetést állított 
össze. Ez a költségvetés gazdaságilag stabil, megalapozott számokat tartalmaz, minden egyes 
tábla mögött több heti munka áll, hogy ez ilyen formában szerepeljen a képviselő-testület 
előtt. Tehát jegyzőként kijelenti, hogy ez a költségvetés tervezet törvényes és szabályos. 
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés tervezet, mint bizottsági elnök, mint 
bizottsági tag, illetve mint művelődési ház igazgató is rendben találja. Talán, ha a tervezés 
nem ilyen szakaszosan megy, akkor a végére egy kicsivel több fejlesztési pénz maradt volna. 
Ez alatt azt érti, aki előbb egyeztetett, az jobban járt. De alapvetően az önkormányzati 
fejlesztéseknél rengeteg tavalyról áthozott pénz és projekt van, ami jó dolog. Azon azért el 
kellene gondolkodni a jövő évben, hogy a fejlesztéseket egy csokorba kellene szedni és 
egyben tárgyalni. Azzal nem ért egyet, hogy ez egy borulós költségvetés lenne, hiszen a 148 
millió forintos tartalék keret stabillá teszi. Szerencsének tartaná azt, ha év közben többször 
megtörténne a költségvetés felülvizsgálata és ha plusz források keletkeznek, akkor azt a 
fejlesztési elképzelésekre kellene szánni és megindítani azokat a fejlesztéseket, amik most a 
tartalék sorban szerepelnek. Személy szerint azt természetesnek tartja, hogy minden 
képviselőnek vannak prioritásai a költségvetésben, de alapvetően egy társasjáték, ami 
kompromisszumokra épül és ebben a költségvetésben ezek a kompromisszumok benne 
vannak.  
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Félegyházi András: Az azért ilyen formában nem igaz, aki előbb egyeztetett, az jobban járt, 
aki meg később, annak nem jutott pénz, de azzal egyetért, hogy a jövő évi költségvetésnél jó 
lenne a megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket egyben látni. A költségvetés féléves 
felülvizsgálata a pénzügyi adminisztráció részéről adott, a lehetőség meg van, onnantól 
kezdve a testületen múlik, hogy felülvizsgálja.  
 
Bálint Zsolt: Örül annak, hogy jegyző úr elmondta, hogy ez a költségvetés törvényileg 
megfelelő, ezt nem is állította, hogy nem volna az. Nagyon köszöni a Pénzügyi Csoport 
munkáját, mert látta ő is, hogy mennyit dolgoztak vele, ők csak azt tették bele, ami egyesek 
kívánsága volt.  
 
Félegyházi András: Mivel a költségvetéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a 2017. évi költségvetési rendeletet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) megalkotta az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
 

4. npr: A lakások és a 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 röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A rendelet melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek listáját. A módosítást most egyrészt indokolja, hogy a tavalyi évben 
ingatlanok eladásra vagy megvételre kerültek, ezt szükséges átvezetni. Másrészt a tavalyi 
évben elindult házszámváltozások kapcsán a Sziget utcai lakások házszáma megváltozott.  
 
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 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) megalkotta a 
lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 



9 
 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 

 
5. npr: A temetőről és a temető használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása és a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az önkormányzati törvény az önkormányzat kötelező feladatává teszi a 
köztemető kialakítását és fenntartását. Visegrádon a temető a Keresztelő Szent János Plébánia 
tulajdonában van, köztemetőként funkcionál. A Pest Megyei Kormányhivatal kérte, hogy az 
önkormányzat kössön a temető tulajdonosával közszolgálati megállapodást a temetőkről szóló 
törvény alapján, mely folytán a temető köztemetővé válik. Amennyiben a temető köztemető, 
akkor az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége is van. A rendeletbe – egyeztetve a 
temető tulajdonosával - azok a szabályok kerültek be, melyek a temetőhasználati 
szabályzatban vannak. A közszolgálati megállapodásban pedig azok az elemek kerültek 
rögzítésre, amit a törvény kötelezően előír, ezt a képviselő-testületnek határozatban szükséges 
jóváhagynia.  
 
Félegyházi András: Fontos megjegyezni, hogy a temető használatával kapcsolatos gyakorlat 
nem változik. 
 
Hintenberger András: Olyan értelembe változik, hogy rendet tesz a szabályozással és kéri, 
hogy azon túl, hogy a rendelet a honlapon megjelenik majd, egy tájékoztatást kapjon a 
lakosság, hogy melyek azok a dolgok, amik a tulajdonos engedélyéhez kötöttek és, hogy a 
tulajdonos sok dolgot szabályozhat a temetőn belül.  
 
Félegyházi András: Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) megalkotta a 
temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temető használat szabályairól 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Keresztelő Szent János Plébániával 
kötendő kegyeleti közszolgáltatási megállapodást jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

 



10 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában előírt 
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 2017. március 1-től 10 
éves határozott időtartamra 2027. február 28-ig a Keresztelő Szent János Plébániával (2025 
Visegrád. Fő u. 40.), mint a 462 hrsz-ú ingatlanon található temető tulajdonosával - a 
határozat mellékletét képező tartalommal - kegyeleti közszolgálati megállapodást köt. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kegyeleti közszolgálati megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- Félegyházi András polgármester elhagyta az üléstermet, az ülés vezetését átadta Dr 

Kucsera Tamás Gergely alpolgármesternek. A képviselő-testület 5 fővel (7 főből) van 
jelen, határozatképes –  

 
6. npr: A polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A polgármester illetményének és költségtérítésének 
módosítására jogszabályváltozás okán van szükség, hiszen a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény módosításával új illetmény megállapításra kell, hogy sor kerüljön visszamenőleges 
hatállyal 2017. január 1-től. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületnek itt mérlegelési joga 
nincs, mivel egy jogszabályváltozást vezet át, ezért az előterjesztésben leírtak szerint javasolja 
elfogadni. A polgármesteri illetmény különbözetét az állam a központi költségvetésből – a 
települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a 
központi költségvetésben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente 
megtéríti.  
A jogszabályi meghatározás szerint az államtitkár törvény szerint meghatározott illetménye 
bruttó 997.170.-Ft, és ezen összeg 50 százaléka Visegrád város polgármesterének törvény 
szerint meghatározott illetménye, ami havi bruttó 498.585.-Ft. A polgármester a jogszabály 
szerint havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének (498.585.-Ft) a 15%-ában 
meghatározott összeg, azaz 74.787.-Ft. 
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 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester és Bártfai István képviselő nem volt 
jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Félegyházi András 
főállású polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 71.§ (2) bekezdés és a (4) bekezdés c) pontja értelmében 2017. január 01. 
napjától havi bruttó 498.585.-Ft-ban állapítja meg. 
2) A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71.§ (6) bekezdése értelmében havonta illetményének 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult, ezért Félegyházi András polgármester költségtérítése az 1. 
pont alapján havonta bruttó 74.787.-Ft. 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyának dokumentálásáról, azoknak az illetményszámfejtő hely részére történő 
továbbításáról. 
4)  A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester havi 
járandóságának rendszeres kifizetése érdekében.  
 
Felelős: 3. pont esetében jegyző 

   4. pont esetében alpolgármester 
Határidő: 3. pont esetében folyamatos  

     4. pont esetében folyamatos 
 

- Félegyházi András polgármester visszatért az ülésterembe, az ülés vezetését 
visszavette Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármestertől. A képviselő-testület 6 fővel 
(7 főből) van jelen, határozatképes –  

 
7. npr: A köztisztviselők valamint a közalkalmazottak cafetéria szabályzatának 

módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az idei évben jelentősen átalakult a cafetéria rendszere, eddig csak béren 
kívüli juttatások voltak, de most már vannak egyéb juttatások is, illetve differenciálódott az 
adó mértéke is. Új tétel is bevezetésre került, jelesül az, hogy a keretből 100.000,- Ft 
készpénzben is adható. A köztisztviselők esetében az elmúlt évekhez hasonlóan a központi 
költségvetési törvény állapítja meg a minimum összeget, ami az illetményalap ötszöröse, a 
maximum pedig a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Az idei évben is erre tesz 
javaslatot a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében. Külön szükséges szavazni a 
köztisztviselői és a közalkalmazotti cafetéria szabályzatának elfogadásáról. 
 
Schüszterl Károly: A munka törvénykönyvesek hogy kapják. 
 
Dr Szabó Attila: A közalkalmazotti szabályzat a munka törvénykönyvesekre is kiterjed. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki a köztisztviselői cafetéria szabályzatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához 
rendelt köztisztviselők cafetéria-juttatásának a szabályzatát a módosításokkal együtt 
jóváhagyta.  
 

Felelős: ---- 
Határidő: --- 

 
- A Köztisztviselők cafetéria szabályzata a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a közalkalmazotti cafetéria szabályzatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal a közalkalmazottak cafetéria-juttatásának a szabályzatát a 
módosításokkal együtt jóváhagyta.  
 

Felelős: ---- 
Határidő: --- 

 
- A Közalkalmazottak cafetéria szabályzata a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
8. npr: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletalkotási ütemterv 

elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Minden évben a februári ülésen szerepel a rendeletalkotási ütemterv 
elfogadása, azokra a rendeletekre vonatkozóan, amelyek felülvizsgálatra szorulnak. Az idei 
évben a kötelező rendeletek mellett van néhány, amelyet jogszabályi változások folytán felül 
kell vizsgálni, illetve rendeletet is kell majd alkotni az előterjesztéshez mellékelt ütemterv 
szerint. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletalkotási ütemtervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó 2017. évi ütemtervét – határozat mellékletét képező tartalommal – 
elfogadja. 
  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- A rendeletalkotási ütemterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
9. npr: Védőnői Szolgálat beszámolója 2016. évi éves munkájáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A védőnő megküldte a 2016. évi beszámolóját, ahhoz kiegészítést nem 
kíván tenni. A Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót. 
 
Schüszterl Károly: Igen a Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Védőnői 
Szolgálat 2016. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Civil szervezetek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
Mikesy Tamás: A civil alapra vonatkozó önkormányzati pályázatra 2016-ban is, mint 
minden évben a városban működő civil szervezetek pályázhattak.  A pályázók a megnyert 
támogatásról benyújtották az elszámolásukat. A Bizottság a támogatási szerződés alapján 
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fogadta el a beszámolókat, kéri, hogy a testület is ennek megfelelően erősítse meg a 
beszámolók elfogadását. 
 
Félegyházi András: A Visegrádi Szövetségre vonatkozóan eltérő volt a bizottság javaslata a 
többi szervezet elszámolásához képest. 
 
Mikesy Tamás: Az első körben a Bizottság nem fogadta el a Visegrádi Szövetség 
elszámolását, hiánypótlást kért a szervezettől. A hiánypótlást határidőre benyújtották, a 
Bizottság újratárgyalta az elszámolást, de bizonyos tételeket nem tudott elfogadni, mert az 
elszámolt tételek nem a támogatási szerződésnek megfelelően voltak benyújtva, ezért döntött 
úgy a Bizottság, hogy a támogatás egy részét a Visegrádi Szövetségnek vissza kell fizetnie.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyes civil szervezetek beszámolójának 
elfogadásáról külön- külön szükséges dönteni, tehát ennek megfelelően sorban fogja föltenni 
szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Kérdezte a képviselőket, aki 
az Áprily Iskoláért Alapítvány beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Iskoláért Alapítvány beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi alapból” elnyert 
támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az Együtt Kulturális Egyesület 
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Együtt 
Kulturális Egyesület  beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 
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Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Soproni Sándor Egyesület beszámolóját 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Soproni Sándor 
Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi alapból” elnyert támogatás 
felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Ifjúsági Sziget Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Visegrád Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi 
alapból” elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező 
beszámoló alapján. 
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Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Fiatalok Klubja Egyesület beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi alapból” 
elnyert támogatás felhasználásáról, a határozati javaslat mellékletét képező beszámoló 
alapján. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a Visegrádi Szövetség beszámolóját 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Kulturális, Oktatási, 
Nevelési Ifjúsági-és Sport Bizottság javaslatára – úgy dönt, hogy a Visegrádi Szövetség a 
Nyilvánosságért és Demokráciáért beszámolóját a „Civil szervezeteket támogató 2016. évi 
alapból” elnyert támogatás felhasználásáról, az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Működési költségekre felhasznált támogatás:    50.000,- Ft 
Kis értékű eszköz vásárlására felhasznált támogatás:  25.000,- Ft 
Programok szervezésére, lebonyolítására nyújtott támogatás: 65.650,- Ft 

 
Összesen:         140.650,- Ft 

 
A színházlátogatás személyszállítási költsége, illetve a terembérlés a támogatási szerződés 1.) 
pontja alapján nem számolható el. Ugyancsak ez alapján a majális költségeire benyújtott 
elszámolás 25.000,- forint erejéig vehető figyelembe. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban részletezettek okán felkéri a Visegrádi Szövetség a 
Nyilvánosságért és Demokráciáért Egyesületet, hogy a 2016-ban odaítélt 210.000,- Ft 
támogatási összegből 69.350,- Ft-ot Visegrád Város Önkormányzat számlájára 2017. március 
15-ig fizessen vissza.  
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Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 2016. évi 

éves munkájáról  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamást, hogy röviden ismertesse beszámolóját. 
 
Mikesy Tamás: Két dolgot szeretne kiemelni, egyrészt hogy a 2015-ben megkezdett 
rendezvénytéri programokat tavaly folytatták, másrészt, hogy tavaly ismét elindult a mozi 
üzemeltetése, mely jól és sikeresen működik. A Kulturális Bizottság a beszámolót elfogadta.  
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2016. évi éves munkájáról szóló beszámolóját, az abban 
szereplő tartalommal. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
12. npr: Név nélküli közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Központi Címregiszter kialakítása kapcsán, az azt végző kollégák 
találtak olyan közterületeket, melyek eddig még nem voltak elnevezve. Az új utcaneveket az 
előterjesztés részletesen és pontosan tartalmazza. Egy ponton az előterjesztés eltér a 
Kulturális Bizottság javaslatától, a Malomkert zug elnevezést a bizottság Patak zugra 
javasolta.  
 
Mikesy Tamás: Valóban a bizottság a Patak zugot javasolta, mert a Malomkert zug zavaró 
lehet a tekintetben, hogy már máshol több Malom elnevezés is szerepel. Vagy esetleg van 
ennek az elnevezésnek különösebb oka? 
 
Dr Szabó Attila: Azért szerepel a Malomkert elnevezés, mert annak a területegységnek az 
volt a neve, így ismerik a visegrádiak. A Patak zug esetében a Patak sétánnyal való 
asszociálás esetleg félrevezető lehet, de végül is ennek különösebb jelentősége nincs, hiszen 
csak néhány ingatlant érint. 
Biztosan lesz még egyébként ilyen jellegű előterjesztés, mert legalább 15-20 olyan közterület 
van, amit el kell még nevezni. 
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Mikesy Tamás: Miután a Bizottság a Patak zug elnevezést fogadta el, ezért módosító 
javaslatot tesz erre az elnevezésre. Döntsön a képviselő-testület arról, hogy melyiket 
támogatja. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki elfogadja Mikesy Tamás képviselő 
módosító javaslatát, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Mikesy Tamás 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a név nélküli közterületek közül a Visegrád, 
380/3 hrsz-ú terület elnevezése „Patak zug” legyen. 
 

Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosítással együtt az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. március 1-i 
hatállyal     
a) a Visegrád Rigó utcából nyíló 449/5 hrsz-ú közterületet „Rigó köz”-nek nevezi el,  
b) a Visegrád Malomhegy utcát és a Feketehegy utcát összekötő 451/1 hrsz-ú a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonát képező utat „Malom köz”-nek nevezi el,  
c) a Visegrád Mátyás közből nyíló 380/3 hrsz-ú utat, közterületet „Patak zug”-nak nevezi el.   
2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került, 
közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el.    
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi névtáblák elkészítéséről 
és kihelyezéséről intézkedjen.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi neveknek az utcanévjegyzéken 
történő átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2. pont esetében 2017. március 31. 
3. pont esetében 2017. június 30. 
4. pont esetében 2017. március 31. 
Felelős: 2. pont esetében jegyző 
3. pont esetében polgármester 
4. pont esetében jegyző 
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13. npr: Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Visegrád, Fő u. 57. szám alatti 

ingatlanra vonatkozóan kötött használati megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A képviselő-testület 2015-ben döntött úgy, hogy a Visegrádi Rendőrőrs 
épületére vonatkozóan, ami akkor még az okmányirodával közös épület volt megállapodást 
köt a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal a rezsi költségek megosztására. 60%-ot a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság fizette a használat időtartama alatt, oly módon, hogy a számlák 
teljes összegét megfizette a közüzemi szolgáltatók felé, az önkormányzatra eső részarányos 
összeget továbbszámlázta a Pest Megyei Kormányhivatalnak. Az első rész a rendőrség 
kizárólagos használatába került, mely az ingatlan nyilvántartásba is bejegyzésre került. Tavaly 
októberben hivatalosan is megszűnt az okmányiroda Visegrádon és a Pest Megyei 
Kormányhivatal visszaadta az épület használati jogát a Visegrádi Önkormányzat részére. A 
rendőrség kérésére az épület rendőrőrsi része leválasztásra került, külön bejárattal, amit csak a 
jövőben a rendőrök használnának, ezáltal megváltozott a felek által használt alapterület 
százalékos aránya is. Az önkormányzat a fenntartásával járó üzemeltetési költségek 63%-át, 
míg a rendőrkapitányság a 37%-ot fizetné. 
A közüzemi mérőórák a rendőrkapitányság nevén szerepelnek, ezért, amikor a 
rendőrkapitányság a közüzemi fogyasztás önkormányzatra eső részét kiszámlázza, ahhoz, 
hogy az általa a közszolgáltató felé kifizetett összeget megkapja, akkor áfával növelt 
összegről állít ki számlát, tehát egy rezsi számla esetében kétszer kerül megfizetésre az áfa 
illetve az áfa összegével többet fizet ki az önkormányzat a rendőrkapitányságnak. Ezen 
okokból az a javaslat fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat a víz és elektromos áram 
fogyasztás számláinak, míg a rendőrkapitányság a gázfogyasztás számlájának teljes összegét 
közvetlenül megfizeti a közüzemi szolgáltatók felé és a tényleges fogyasztások ismeretében 
évente a tárgyévet követő év január 31-ig a megállapított százalékos aránynak megfelelően 
pénzügyileg egymással elszámolnak, ezáltal csak a különbözetre egy alkalommal kell az áfát 
kétszer megfizetni.  Erre vonatkozólag készült egy használati szerződés módosítás-tervezet, 
mely a rendőrség részéről elfogadható.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Visegrád, Fő u. 57. 
szám alatti ingatlanra vonatkozóan kötött használati megállapodás módosítását elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fő utca 57. 
szám alatti, kivett rendőrség és okmányiroda megnevezésű ingatlanból 80 m² alapterületű a 
Visegrádi Rendőrőrs helyéül szolgáló rész ingyenes használatára a Pest Megyei Rendőr-
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főkapitánysággal (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) kötött használati megállapodást - a határozat 
mellékletét képező tartalommal - módosítja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a használati 
megállapodás módosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

14. npr: Budenszkiné Toldi Mónika közterület használati bérleti szerződés 
módosítása iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Budenszkiné Toldi Mónika 2013. április 1-jén létrejött Közterület 
használati bérleti szerződés alapján használja az önkormányzat tulajdonában lévő 64/14 hrsz-
ú ingatlanon álló pavilont. Most azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ezt a 
közterület használati bérleti szerződést módosítani szeretné oly módon, hogy a teljes 140 m2-
es terület bérléséről le kíván mondani és csak a 24 m2-es pavilon területét kívánja a 
továbbiakban bérelni oly módon, hogy évi 250.000.-Ft+Áfa összeget fizetne a 24 m2-es 
területért és évi 150.000.-Ft hozzájárulást fizetne a KRESZ park gondozásáért. Továbbá 
ajánlatot tett továbbá a pavilonja mellett található, a korábban a KNK Adventure Kft. 
tulajdonában és működtetésében álló, jelenleg önkormányzati tulajdonban álló pavilon 
bérlésére is. A Városüzemeltetési Bizottság 2016. november 23-i ülésén megtárgyalta és 
javaslata értelmében az Ajándék pavilon éves területhasználati díját 400.000.-Ft+Áfa 
összegben határozta meg, amely díj tartalmazza a KRESZ Park gondozási hozzájárulását is, 
valamint a Pavilon előtti terasz díját is.  
 
Bálint Zsolt: Korábban jelezte, hogy ők a 150.000,- Ft-ra nem fizetnek Áfát, azt a KRESZ 
park gondozására adnák támogatásként. Erre ne kelljen nekik Áfát fizetni. 
 
Dr Szabó Attila: De az önkormányzat milyen jogcímen kéri be? Arra számlát kell kiállítani, 
azt pedig Áfával növelten teszi, mivel a vállalkozónak is célszerű Áfás számlát kapni, mert az 
az áfát vissza tudja igényelni. Amennyiben egy egyéni vállalkozó az önkormányzatot akarja 
támogatni, akkor támogatási szerződést kell kötni. Ez az összeg egyébként lényegesen 
kevesebb attól a díjtól, amit a közterület használati rendelet alapján ezért a területért kellene 
fizetnie.  
 
Félegyházi András: Ezzel a konstrukcióval jobban jár a bérlő. 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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 



21 
 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Városüzemeltetési 
Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy a Nagy Park (64/14 hrsz) területén található Ajándék 
pavilon területhasználatára 2013. április 1-jén, Budenszkiné Toldi Mónika egyéni 
vállalkozóval (2023 Dunabogdány, Rigó u. 8.) kötött közterület használati bérleti szerződést 
2017. március 1. hatállyal - a határozat mellékletét képező közterület használati bérleti 
szerződés 1. számú módosításában szereplő tartalommal - módosítja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Budenszkiné Toldi 
Mónika egyéni vállalkozóval kötendő közterület használati bérleti szerződés módosításának 
aláírására.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 

 

15. npr: A 64/14 hrsz-ú ingatlanon álló könnyűszerkezetes fogadóépület 
bérbeadására pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A tavalyi évben az önkormányzat megvásárolta ezt a pavilon épületet. A 
Városfejlesztési Bizottságnak az volt a javaslata, hogy az önkormányzat írjon ki rá egy 
pályázatot. Azáltal, hogy az önkormányzat megvásárolta ezt a pavilont, jogilag helyiségnek 
minősül, ezért a lakásokról és helyiségekről szóló törvény, valamint az önkormányzati 
rendelet rendelkezései alapján készült a pályázati felhívás. A bér összege nem fix díjban kerül 
meghatározásra, hanem a felek szabadon állapodnak meg, tehát nincs kötött összeg.  Helyben 
szokásos módon kerül majd meghirdetésre a pályázat, illetve akik érdeklődtek iránta, azoknak 
kiküldésre kerül.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint úgy lenne helyes, ha a bérleti díj nem lenne kevesebb, 
mint az előző napirendi pontban meghatározott bérleti díj, tehát legyen egy minimum, ami 
fölött lehessen licitálni.  
 
Dr Szabó Attila: A mellette lévő felül építménynek nem az önkormányzat a tulajdonosa, 
ezért arra a közterület használati rendelet szabályai az irányadóak, erre a pavilonra viszont a 
lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet. Tehát a két épületre annak ellenére, hogy 
egymás mellett helyezkedik el, más jogszabályok vonatkoznak rá. 
 
Félegyházi András: Valójában ez majd a döntésnél, a pályázat elbírálásakor lesz érdekes. 
Most nem kötné meg a pályázót azzal, hogy most megállapítanak egy minimum árat, 
mindenki gondolja át, hogy mennyit ér meg számára. 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 64/14 hrsz-ú ingatlanon álló pavilon bérbeadására „a lakások és a 
helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 35. § (1) bekezdése értelmében „Pályázati 
kiírás – Nagy Parkban álló pavilon bérleti jogviszonyára”címmel a határozat mellékletét 
képező pályázati kiírás alapján pályázatot ír ki.  
2) A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a Rendelet 35.§ (9) bekezdése alapján a bérlő 
és a bérbeadó a helyiségbér összegében szabadon állapodik meg, azzal, hogy a 
helyiségbérként legmagasabb összeget ajánló pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének. 
3) A képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt a pályázat helyben szokásos módon, a 
honlapon, a Visegrádi Hírekben és a hirdetőtáblákon keresztül történő meghirdetésére. 
 

Határidő: pályázat kiírása 2017. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Visnyovszky András közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés 

iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr Szabó Attila: Visnyovszky András ugyan úgy, mint az elmúlt években ismét benyújtotta 
ingyenes közterület használatra vonatkozó kérelmét a 064 hrsz-ú, Gondűző Pizzéria melletti 
területre vonatkozóan. Ezután is vállalná a terület valamint a vendéglátó egység előtti 
buszmegállók folyamatos karbantartását fűnyírását, tisztántartását, hó-és jégmentesítését. A 
megjelölt tevékenység céljára az önkormányzat 2.000.-Ft/m²/hó 1/12-ed része, azaz 166.-
Ft/m2/hó közterületi használati díj ellenében adhatja bérbe a területet, vagyis a területre 
vonatkozó közterület használati díj 13.333- Ft (80m²x166 Ft/hó) lenne havonta.  Az ingyenes 
közterület használat engedélyezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és 
támogatja az ingyenes közterület használat kiadását, azonban volt egy kis vita a hulladékkal 
kapcsolatban, mert a bizottság nem tudta pontosan, hogy milyen feltételekkel lett megkötve a 
tavalyi a szerződés, illetve, hogy ténylegesen megvalósultak-e a vállalások. Tehát a bizottság 
azt kéri, hogy ezt nézzék meg és csak utána engedélyezzék a használatot.  
 
Dr Szabó Attila: A Bizottság javaslatai a közterület használatra vonatkozó határozatban 
előírásra kerülhetnek. Itt most a testületnek azt kell eldöntenie, hogy ingyenesen adja-e a 
területet vagy sem.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot, 
mely az ingyenességre vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visnyovszky András 
vállalkozó részére közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmének 
helyt ad, azaz az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 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 előtti buszmegállók folyamatos, karbantartása (fűnyírás, tisztántartás, hó-
és jégmentesítés). 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Visnyovszky András 
részére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterület-használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: A 2017. évi utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatra érkezett 

kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Hintenberger András Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Hintenberger András képviselőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Hintenberger András: Összesen három pályázat érkezett be ebben az évben az utcai 
homlokzat és kerítés felújítási pályázatra, viszont a bekerülési költségek a pályázói kedvvel 
pont ellentétes irányban mozognak, most már egy átlagos homlokzat felújítás átcsúszott a 2-3 
millió forintos tartományba. A három pályázatot az előkészítő bizottság megtárgyalta és 
javasolja a képviselő-testületnek támogatásra, különösen azért, mert ebből kettő a Zách Klára 
utca környezetében valósul meg, tehát egy kicsit távolabb a központtól. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot, mely 
Salamontorony utca 7. számú épület homlokzat felújításának támogatására vonatkozik, 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2017.” kiírt pályázatra Herold Zoltán 
(állandó lakóhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 54.) által Visegrád, Salamontorony 
utca 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 
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homlokzat felújítási munkálatokat a hatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak 
szerint kell elvégezni.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Herold Zoltánnal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslatot, mely 
Zách Klára utca 2. számú épület homlokzat felújítására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2017.” kiírt pályázatra Spáth Diána (2025 
Visegrád, Rév utca 1.) által Visegrád, Zách Klára utca 2. (653 hrsz.) számú épületének utcai 
homlokzat felújítására benyújtott kérelmét 520.000 Ft összegben (tervezésre 70.000 Ft, 
kivitelezésre 450.000 Ft) támogatja. A homlokzat felújítási munkálatokat a hatósági 
engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint kell elvégezni. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Spáth Diánával 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. számú határozati javaslatot, mely 
Fő utca 75. számú épület homlokzat felújítására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
„Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2017.” kiírt pályázatra Meszárek György 
(2025 Visegrád, Mátyás király utca 72.) által Visegrád, Fő utca 75. (47/1 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.  
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Meszárek Györggyel 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő:2017. március 10. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Visegrád, Rév utca – Nagy Lajos király utca NA 100 acélvezeték cseréjét 

érintő, DMRV Zrt. részéről érkezett vízvezetési célú telki szolgalmi jog 
alapítására és vízjogi engedélyezési eljárásra irányuló megkeresés 
Előterjesztő: Dr szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A DMRV által végzett munkálatok érintik az 55 hrsz-ú ingatlant, mely az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában van. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 
előírja, hogy vízvezetési telki szolgalmi jogot jegyezhet be a DMRV az ingatlan terhére. 
Egyúttal a munkálatokra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról is szó van. Az 
önkormányzat kérhet kártalanítást is. Ennek megfelelően két alternatíva határozati javaslatot 
tartalmaz az előterjesztés. 
 
Félegyházi András: Bízzunk abban, ha ezt a munkát elvégzi a DMRV akkor a közel jövőben 
egyre kevesebbszer kell újra és újra hibaelhárítás miatt fölbontani az aszfaltot.   
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot, mely szerint az 
önkormányzat nem kér kártalanítást, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mint az 55 hrsz-ú ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa hozzájárul, hogy a DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. ) az 
AK-E-19/15 illetve az AK-E-20/15 megnevezésű tervek alapján a Visegrád Rév utca – Nagy 
Lajos király utca meglévő vízvezeték-cseréjét elvégezze, a víziközművet megépítse, üzembe 
helyezze és a későbbiek folyamán a fenntartási és karbantartási munkálatait elvégezze. 
2) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Visegrád 55 hrsz-ú belterületi ingatlan terhére a 
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (2) bekezdésében szereplő 
szolgalmi jog ellátásért felelős DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) javára vízvezetési 
célú telki szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre. 
3) A vízvezetési célú telki szolgalmi jog alapítással kapcsolatban Visegrád Város 
Önkormányzata kártalanításra nem tart igényt. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a DMRV Zrt-vel 
- a határozat mellékletében szereplő szerződés tervezetben szereplő tartalommal - Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a vízvezetési célú telki szolgalmi jogot alapító szerződést 
megkösse. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

19. npr: Rendes Csaba a Mozdulj Rendes Alapítvány alapítójának „Visegrád” 
névhasználati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Rendes Csaba a Mozdulj Rendes Alapítvány alapítója azzal a 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az előreláthatólag 2017. szeptember 30-án 
vagy 2017. október 1-én megrendezésre kerülő „Visegrád Fellegvár Csúcstámadás” 
elnevezésű futó versenyhez kapcsolódóan engedélyezze a Visegrád sportpályáról vagy nagy 
parkolóból rajtoló táv elnevezésében „Visegrád” név használatát. Úgy gondolja, hogy egy 
ilyen verseny beleilleszthető a képviselő-testület által Visegrádról gondolt képbe, ezért 
javasolja a névhasználat engedélyezését. 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1)  Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Mozdulj 
Rendes Alapítvány (2500 Esztergom, Vasas utca 18.) részére a „Visegrád” név használatát az 
előreláthatólag  2017. szeptember 30-án (vagy 2017. október 1-én) megrendezésre kerülő 
„Visegrád Fellegvár Csúcstámadás” elnevezésű versenyen Visegrád idegenforgalmi 
népszerűsítése céljából.  
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az engedélyről a 
testületi határozatnak megfelelően írásban értesítse a Mozdulj Rendes Alapítvány-t. 
 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Visegrádi Sportegyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Visegrádi Sportegyesület támogatási kérelmet nyújtott be az egyesület 
2017-es szezonjának üzemeltetési és működési költségeinek fedezetére. Az igényelt  
1.450.000,- Ft támogatási összeg úgy kerülne elosztásra hogy a kerékpár szakosztály 
150.000,- Ft/év, a sakk szakosztály 200.000,- Ft/év, a Labdarúgó szakosztály 1.000.000,- 
Ft/év, a túra szakosztály pedig 100.000,- Ft/év összeget kapna. A Pénzügyi és Gazdasági 
Ellenőrző Bizottság költségvetést előkészítő ülésén – többek között – ezt a támogatási 
kérelmet is tárgyalta és úgy javasolja elfogadásra, hogy labdarúgó szakosztály 300.000,- Ft-ot 
használhat fel működési költségre, 700.000,- Ft-ot pedig labdarúgásra. 
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Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság is tárgyalta a kérelmet és javasolja elfogadásra, hiszen 
a költségvetésbe is betervezésre került. Tavaly a Sportegyesület finanszírozása körül volt 
némi anomália a képviselő-testületben, de azokat a kéréseket, amit akkor a testület 
megfogalmazott az Egyesület teljesítette. Az Egyesület felügyelő bizottsága a múlt évben 
kétszer is tartott ülést és megállapította, hogy a Sportegyesület működése a törvényeknek 
teljes mértékben megfelel.  
 
Bálint Zsolt: A Sportegyesület ettől több támogatást kért, egészen pontosan 2.297.392,- Ft-ot. 
 
Mikesy Tamás: A Sportegyesület a működésre ennyit kért, a többit a TAO pályázat 
önrészére kérte, de arról nem most dönt a képviselő-testület, arról nem tárgyalt a bizottság 
sem. 
 
Bálint Zsolt: De van két új szakosztály, arra is kért 300.000,- Ft-ot. 
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottságnak volt az a javaslata, hogy a 300.000,- Ft-ot ne adják 
oda a szakosztályoknak.   
 
Félegyházi András: Igen, ez úgy helyes, hogy TAO-ra és a további két szakosztály részére 
847.000,- Ft-ot kért az Egyesület. A költségvetés viszont az 1.450.000,- Ft-os támogatási 
kérelmet tartalmazza. 
 
Bálint Zsolt: És a TAO-t nem támogatja az önkormányzat? Mert akkor azt is bele kellett 
volna tenni a költségvetésbe.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Biztosság ennek a szakmai vetületét vizsgálta, nem a pénzügyit, 
az a Pénzügyi Bizottság feladata lesz. 
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület (Visegrád, Fő u. 81.) 2017. évi támogatási kérelmét elfogadja és a 
sportegyesület szakosztályainak 2017. évi működését és üzemeltetését 1.450.000 Ft-al 
támogatja az alábbi megosztás szerint: 700.000 Ft a labdarúgó, 100.000 Ft a túra, 200.000 
Ft a sakk, míg 150.000 Ft a kerékpár szakosztály, valamint 300.000 Ft az egyesület működési 
költségei.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 15. 
számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 10. VSE támogatása sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Sportegyesülettel kötendő - 
a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

21. npr: Visegrádi Nyugdíjas Klub 2017. évi támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Visegrádi Nyugdíjas Klub is támogatási kérelmet nyújtott be, konkrét 
összeget nem jelölt meg, hanem az önkormányzat lehetőségeihez mérten kért támogatást. A 
Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság költségvetést előkészítő ülésén ezt a támogatási 
kérelmet is tárgyalta és az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 300.000,- Ft összeget 
javasolt betervezni, úgy, mint az elmúlt években. 
 
Schüszterl Károly: A nyugdíjas tornára a 100.000.- Ft külön benne van a költségvetésben, 
arról majd külön kell szavazni? 
 
Dr Szabó Attila: Tavaly a Nyugdíjas Klub azt kérte, hogy az más szervezet nevén legyen.  
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Nyugdíjas Klubnak (Visegrád, Széchényi u. 11.) az 
eszközállományának, felszereléseinek, berendezéseinek korszerűsítéséhez, működési 
feltételeinek a javításához, valamint a Klub által szervezet kirándulásokhoz. 
2) A Képviselő-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 15. számú melléklet 13. 
Nyugdíjas Klub támogatása sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal 
kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
22. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) 2017. évi 

támogatása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Mint ismeretes Visegrád Város Önkormányzata és az egyesület 2010. 
április 21-én egy középtávú együttműködési megállapodást kötött, melynek 1. pontjában az 
önkormányzat vállalta, hogy az egyesület részére feladatainak ellátásához évente támogatást 
biztosít. Az egyesület elnöke Cseke László kérelmezte az önkormányzattól, hogy 2017-ben is 
az Önkormányzat költségvetése terhére - az együttműködési megállapodás értelmében - 
támogassa az egyesületet. A 2017. évi költségvetésében 13.780.000 Ft összeget javasolt 
betervezni a Pénzügyi Bizottság. 
 
Félegyházi András: A korábbi évekhez képest idén is két alternatívára nyújtott be az elnök úr 
javaslatot és a Pénzügyi Bizottság a bővebb változat elfogadását javasolta, tehát ennek 
megfelelő összegről szól a határozati javaslat.  
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesületet (2025 Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Cseke László elnök) 
2017. évben a működési kiadásainak finanszírozására 13.780.000.- Ft összegű támogatásban 
részesíti. 
2) A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat és a Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület között 2010. április 21-én létrejött középtávú együttműködési 
megállapodás 1. pontjában vállalt kötelezettsége terhére az előző évi idegenforgalmi 
adóbevételéből biztosítja. 
3) A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület támogatására a 13.780.000 Ft 
támogatási összeg az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 15. számú működési célú 
támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 7. Turisztikai Desztinációs Menedzsment soron 
rendelkezésre áll. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
23. npr: Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület elnöke Illés Miklós az idei 
évben is levélben kérte, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az 
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egyesületet. A Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság költségvetést előkészítő ülésén – 
többek között – ezt a támogatási kérelmet is tárgyalta és az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében 300.000,- Ft összeget javasolt betervezni. 
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 300.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Települési Polgárőr Egyesület (Visegrád, Fő u. 57.) 
részére a 2017. évi elképzeléseik megvalósításához valamint az egyesület működési 
kiadásaira. 
2) A Képviselő-testület a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 15. számú melléklet 15. 
Polgárőrség támogatása sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Települési Polgárőr 
Egyesülettel kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
24. npr: Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Rákóczi Szövetség a szomszédos országokban élő magyar közösségeket 
igyekszik támogatni, programjaikkal, kezdeményezéseikkel az ifjúságot kívánják 
megszólítani. A Szövetség  levélben fordult az önkormányzathoz, hogy az úgynevezett  
„Beiratkozási Programot” anyagi lehetőségeihez mérten támogassa. A Kulturális Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági-és Sport Bizottság a 2017. január 17-i ülésén megtárgyalta a támogatási 
kérelmet és a Szövetség Beiratkozási Programját elvi szinten támogatja és a Képviselő-
testületnek is elfogadásra javasolja. A támogatásról két alternatíva szerepel, mert a Kulturális 
Bizottság nem pénzügyi értelemben vizsgálta a kérdést. Egyéni javaslatként polgármester 
úrtól, illetve Bártfai István képviselőtől 300.000,- Ft-os támogatási összeg hangzott el. 
 
Félegyházi András: Ez egészen pontosan Bártfai István képviselő úr javaslata volt, ő úgy 
gondolja, hogy elviekben és gyakorlatilag is támogatandó ez a program, de 100.000,- Ft-ot 
javasol erre a célra fordítani. 
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Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság a testületre bízza, hogy döntse el, támogatja-e vagy 
sem ezt a programot. 
 
Bálint Zsolt: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta és nem támogatja, mert a visegrádi ifjúság, ha 
támogatáshoz akar jutni, azt csak pályázat útján teheti meg, még akkor is, ha csak 100.000,- 
forintról van szó, tehát ő ezt személy szerint nem tudja támogatni. 
 
Hintenberger András: Ez szerepel a költségvetésben? 
 
Dr Szabó Attila: Nincs nevesítve, de a költségvetésben az egyéb támogatások soron 
rendelkezésre áll a pénzügyi fedezet. 
 
Félegyházi András: Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
módosító javaslatával egyetért, mely szerint a Rákóczi Szövetség részére a „Beiratkozás 
Program” támogatására 100.000,- Ft-ot biztosítson az önkormányzat 2017. évi költségvetés 
terhére, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás  nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Félegyházi András polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Rákóczi Szövetség 
(1027 Budapest, Szász Károly utca 1.) részére a „Beiratkozás Program” támogatására 
100.000,- Ft-ot biztosítson a 2017. évi költségvetés terhére. 
 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosító javaslattal 
együtt az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás  nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2017. (02.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 100.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1.) részére 
a „Beiratkozás Program” támogatására. 
2) A Képviselő-testület a 100.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 15. számú melléklet 19. 
Egyéb támogatások  sora terhére biztosítja. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Rákóczi szövetséggel kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
25. npr: Egyebek 

 
Bálint Zsolt: A téli havas napokon a Magyar Közút sajnos nem takarította a 11-es főutat a 
visegrádi szakaszon. Arról nem is beszélve, hogy az önkormányzat elvégzi a fák metszését a 
11-es út mentén és még a vastagabb törzsek Szentendrére szállításával is az önkormányzatot 
kérik meg. Jó volna, ha a képviselőjük egyszer eljönne egy képviselő-testületi ülésre, mert 
volna miről beszélgetni.  
 
Hintenberger András: Amennyiben ez a szállítás megtörténik, akkor kéri, hogy annak 
ellenértékét az önkormányzat számlázza ki a Magyar Közútnak.  
 
Félegyházi András: Egyetért Bálint Zsolt képviselő úr felvetésével, a fák elszállítása 
egyébként nem történt meg és várhatóan nem is fog, mert az önkormányzat lelkiismereti 
okokból ezt nem tudja teljesíteni. A só szórással kapcsolatos észrevételt már tett az 
önkormányzat a Magyar Közút felé, de természetesen ezeket a kérdéseket föl kell vetni az 
illetékes felé. Egyébiránt éppen a mai napon írt levelet a megyei igazgató úrnak, melyben 
meghívta Visegrádra és javasolta, hogy tekintsék át a visegrádi általuk kezelt közutak 
helyzetét és az ezzel kapcsolatos elképzeléseket. Azt is jó gondolatnak tartja, hogy az 
illetékesüket legalább egy bizottsági ülésre hívják meg.  
Mivel 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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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    5/2017. 
Határozatok száma: 54-55/2017. (03.03.) 
Rendelet száma:  7/2017. (III.6.) 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. március 3-án megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 

1. Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (SZT-3 Szabályozási terv módosítása az iskola konténerekhez és a 
tornacsarnokhoz kapcsolódóan)  
 
 

2. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási tervének 
módosítása a 89/2 és a 92 hrsz-ú ingatlanok esetében  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 3-án 8:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Mikesy Tamás képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Ismertette a napirendet, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely és Mikesy Tamás képviselő 
nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása (SZT-3 Szabályozási terv módosítása az iskola konténerekhez és a 
tornacsarnokhoz kapcsolódóan)  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 

Félegyházi András: Ez a módosítás lényegében annyit jelent, hogy az SZT-3-as tervlapon az 
úgynevezett városközponti terület jelen pillanatban nem alkalmas arra, hogy iskola 
konténereket el lehessen ott helyezni a terepviszonyoknak meg a környezetnek megfelelően. 
Tekintettel arra, hogy a teljes terület önkormányzati tulajdonban van meg lehetet azt csinálni, 
hogy leveszik róla az összes szabályozási elemet. Mivel ez az iskola építéshez szükséges, ami 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, ezért ezt gyorsított eljárásban lehetett 
intézni, a rendelet módosítást a képviselő-testületnek kell elfogadnia.  
 

Bálint Zsolt: Hány konténer lesz? 
 
Félegyházi András: Három pár, tehát összesen 6 db.  
 
Schüszterl Károly: Ha befejeződik a felújítás, akkor a terület visszakerül az eredeti 
szabályozás alá? 
 
Félegyházi András: Igen, ez a rendezési terv módosítással még idén visszaminősül.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) megalkotta a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. 
(VII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletet.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2017. (III.06.) önkormányzati rendelete 

Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
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2. npr: Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási 
tervének módosítása a 89/2 és a 92 hrsz-ú ingatlanok esetében  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 

Félegyházi András: Ez a terület az élelmiszer áruház területe. A legfontosabb kérdés, hogy 
arra az L alakú területre ráfér-e az az áruház, amit az önkormányzat gondol, hogy szükséges 
és elégséges Visegrádra. Tehát ez egy 300 nm eladóterű kis üzletekkel tarkított épület lenne.  
A tervek azt mutatják, hogy egy ilyen épület elférne, ami meg is felel majdnem minden 
kritériumnak, egy valaminek azonban nem. A korábbi rendezési terv valamilyen oknál fogva 
erre a területre meghatározott építési teret, ami egyébként már nem indokolt. Ahhoz, hogy ez 
az eljárás ne húzódjon el és ne kelljen megvárni vele a rendes felülvizsgálatot, ahhoz 
önkormányzati szempontból kiemelt beruházásnak kell minősíteni és akkor a rendezési terv 
módosítást lehet gyorsított eljárásban intézni. Úgy gondolja azonban, hogy ezzel kapcsolatban 
kifogása senkinek nem lesz.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2017. (03.03.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új élelmiszeráruház 
építésével érintett Visegrád 89/2 és a 92 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. március 6. 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2017. (03.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet SZT-3 jelű szabályozási tervrész 
módosítását kezdeményezi, annak érdekében, hogy a Visegrád 89/2 és a 92 hrsz-ú ingatlanok 
összevonásával, és ezzel együtt a szabályozási terven jelölt közterületek kialakítása útján 
olyan új ingatlan jöjjön létre, amelyre új élelmiszer áruház épülete tervezhető, azaz az építési 
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hely jelölése úgy, hogy az a 89/2 és a 92 hrsz-ú telkek összevonásából és a közterületek 
kialakítása után létrejövő új ingatlant teljes egészében lefedje. 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EKO 96’ Mérnöki és Humán 
Szolgáltató Kft által végső szakmai véleményezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítését 
követően a szakmai és partnerségi egyeztetést az 1. pontban szereplő módosítás kapcsán 
folytassa le, majd készítsen egy újabb előterjesztést, melyen a Helyi Építési Szabályzat 
módosítás jóváhagyásáról a végleges döntés meghozható.  
 

Felelős: Rüll Tamás főépítész és Félegyházi András polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
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:    6/2017. 
Határozatok száma: 56-79/2017. (03.22.) 
Rendelet száma:  - 
    
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. március 22-én megtartott nyílt üléséről 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
2. Az Antemon Szolgáltató Kft. beszámolója a háziorvosi szolgálat 2016. évi 

működéséről 
3. 2017. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
4. Az önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének 

elfogadása 
5. Visegrád Csukavölgy u. 272. hrsz alatti ingatlan eladására érkezett ajánlat  
6. Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2016-2017 évi fordulójára 

benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti kérelem  
7. A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről  
8. Munkaruha juttatási szabályzat elfogadása  
9. VINA függővasút projekt elvi támogatási kérelme 
10. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 
11. Visegrád, Rákóczi utca két szakaszának kiépítésével kapcsolatos előzetes 

geotechnikai dokumentáció elkészítésére érkezett tervezői ajánlat elfogadása 
12. Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló 1329/2 hrsz-ú ingatlan (Berkenye utca) és a 

Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkert árok cseréje 
13. Gécs János 1218/1 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme 
14. Egyed Sándor Visegrád 1219/20 hrsz-ú ingatlanból 237 m2-es ingatlanrész 

vásárlási kérelme  
15. Közterület elnevezések ingatlan-nyilvántartás szerinti rendezése és név nélküli 

közterületek elnevezése 
16. Visegrád, Fő u. 57. szám alatti ingatlan egyik helyiségének bérbeadása 24 órás 

távfelügyeleti vonuló szolgáltatási feladatok ellátására 
17. Visegrád, Fő u. 57. szám alatt található Rendőrőrs épületének hátsó, leválasztott 

részén található egyik helyiség ingyenes használatba adása  
18. Településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízás  
19. Áprily Lajos Általános Iskola régi épület műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

vonatkozó megbízás  
20. Dunabogdány-Visegrád település határ módosítás iránti megkeresés  
21. Beszámoló a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 
22. Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft megbízása a 2017. 

évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladataival 
23. Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása 
24. Schült Mihályné ingatlan eladásra érkezett ajánlat  
25. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
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26. Visegrád Temetősor utcai (Újkert utca eleje, 463 hrsz) áteresz (rácsos folyóka) 
károsodás utáni helyreállítási munkák kivitelezésére érkezett vállalkozói 
ajánlatok 

27. Egyebek 
 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 22-én 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  
 
 

 
Meghívottak: 
 
    Dr Balogh Mónika háziorvos 
    Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezető 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Cseke László jelezte, hogy csak később 
tud ideérni, ezért a harmadik és negyedik napirendi pontokat javasolja 21. és 22. napirendként 
tárgyalni. Ismertette a napirendet, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 

 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolóhoz kérdés, illetve hozzászólás 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)  a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. február 15 – 2017. március 22. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A meghívott vendégekre tekintettel a két ülés között eltelt időszak 
eseményeiről az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.  
 

2. npr: Az Antemon Szolgáltató Kft.  beszámolója a háziorvosi szolgálat 2016. 
évi működéséről 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Dr Balogh Mónika háziorvos 

 
Félegyházi András: A doktornő által megküldött írásos beszámolót minden képviselő 
megismerhette, ha szükséges kiegészíteni valamivel, akkor kéri, azt tegye meg.  
 
Dr Balogh Mónika: A beszámolót nem kívánta kiegészíteni, örömét fejezte ki, hogy itt 
dolgozhat Visegrádon és reméli, hogy ez a kölcsönös együttműködés folytatódhat még sokáig. 
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót, pontosítani 
szeretné, hogy a 24 órás vérnyomásmérő készüléket nem az önkormányzat vette, hanem 
képviselői tiszteletdíj felajánlásból került megvételre. A bizottság a beszámolót elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
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Bálint Zsolt: Egyetlen kérése volt a doktornőnek, hogy a váró és az asszisztens közötti ajtót 
le kellene szigetelni.  
 
Félegyházi András: Az ajtó szigetelése folyamatban van. Elmondható, hogy a tavalyi évtől a 
háziorvosi szolgáltatás tekintetében nyugalom alakult ki, az ellátás zavartalanul működik, a 
visszajelzések ezt mutatják. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Antemon 
Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 38., képviseli: Dr Balogh Mónika) 2016. évi 
működéséről szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: 2017. évi éves közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A terv az idei évre előrelátható közbeszerzéseket tartalmazza. 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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város 
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az elfogadott 
közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve – Visegrád város hivatalos honlapján tegye közzé. 
 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 

 
- A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
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4. npr: Az önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervének elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet előírja, 
hogy köteles az önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervet készíteni, melyet a költségvetési 
szerv vezetője hagy jóvá, de a képviselő-testületnek is döntés kell hoznia, annak 
elfogadásáról. A stratégiai ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető készíti el, amely - 
összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó 
stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre. A belső ellenőrzési feladatokat ellátó Vincent 
Auditor Kft a Korm rendelet 2016. októberi és a 2017. januári változása miatt Visegrád Város 
Önkormányzat által korábban elfogadott stratégiai ellenőrzési tervét felülvizsgálta. A 
felülvizsgált, módosított stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képező tartalommal az Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervét elfogadja.  
 

Felelős: jegyző 
Határidő: belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint 

 
5. npr: Visegrád Csukavölgy u. 272. hrsz alatti ingatlan eladására érkezett 

ajánlat  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Horváth Bálint és Horváth Anikó kérelemmel fordultak Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben a Visegrád Csukavölgy u. 272. hrsz alatti 
„beépítetlen terület” művelési ágú 1539 m2 alapterületű ingatlanukat megvételre felkínálták 
Visegrád Város Önkormányzatának.  
Az ingatlannak nincsen közterületi kapcsolata, mivel a szomszédos 271 hrsz-ú Visegrád 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező telek egy része attól elzárja.  
A kérelmet Visegrád Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 2017. március 8-án 
tartott ülésén tárgyalta. A bizottság, mivel az önkormányzat a megvételre felajánlott ingatlant 
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jelenleg semmilyen módon nem tudja hasznosítani, ezért nem javasolja a képviselő-
testületnek megvásárolni. 
 
Hintenberger András: Elmondta, ha felértékeltetnék most ezt az ingatlant, akkor nulla 
értékre jönne ki, figyelembe véve, hogy nincs közterületi kapcsolata, nem is közművesített. 
Viszont egy korábbi döntésében a bizottság fölajánlotta, hogy az önkormányzati területből 
eladna egy részt, hogy ez az ingatlan formálisan beépíthető telekké váljon. 
 
 Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Városfejlesztési 
Bizottság javaslatára is - úgy dönt, hogy Horváth Bálint és Horváth Anikó kérelmét nem 
fogadja el, azaz a Visegrád Csukavölgy u. 272. hrsz alatti „beépítetlen terület” művelési ágú 
1539 m2 alapterületű ingatlant, mivel azt az önkormányzat jelenleg semmilyen módon nem 
tudja hasznosítani, nem vásárolja meg. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a kérelmezőket a 
képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2016-2017 évi 

fordulójára benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész 
biztosítása iránti kérelem  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Visegrádi Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
ún. TAO pályázat 2016-2017. évi fordulójára támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A 
pályázathoz szükséges önrész biztosítása érdekében Szendrey Lajos kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A személyi ráfordításokhoz 111.055,- Ft önrész támogatást az  utánpótlás 
neveléshez pedig  436.337,- Ft-ot kért. A kérelmet mind a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.  
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság pénzügyi szempontból nem tárgyalta a kérelmet. 
A Bizottság azt állapította meg, hogy az elmúlt években a Sportegyesület körül felmerült 
problémák rendeződtek, ily módon azt gondolják, hogy a TAO támogatásnak akadálya 
nincsen, tehát a bizottság támogatásra méltónak találta a kérelmet. A Bizottság azonban azt 
már többször kérte az egyesülettől, hogy mielőtt az MLSZ-hez támogatási kérelmet nyújt be, 
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előtte egyeztessen az önkormányzattól szükséges önerő tekintetében, mert ha ezt a jövőben 
nem teszi meg, akkor legközelebb a bizottság nem fogja tárgyalni a kérelmét. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottságon igen nagy vita volt a kérelemmel kapcsolatban. Az 
ülésen a Bizottság 2 tagja vett részt, melyből az egyik tag  436.000,- Ft önrészt szavazna meg, 
ami az utánpótlás nevelésre vonatkozik, a másik tag pedig nem javasolna támogatást adni. 
Kiderült, hogy tárgyi beruházást egyáltalán nem valósítana meg az egyesület és az utánpótlás 
nevelésből is 56% menne a személyi jellegű költségekre. Tehát a bizottság nem döntött a 
kérelemmel kapcsolatban.  
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságban ő volt az, aki azt javasolta, 
hogy csökkentett önrésszel fogadják el és támogassák azzal az egyesületet.  
 
Bálint Zsolt: A VSE mennyi önköltséget tesz bele a Tao pályázatba? Van az egyesületnek is 
saját bevétele a Bozsik programból, meg a tagdíjakból.  
 
Félegyházi András: A támogatással kapcsolatosan van határidő a döntésre?  
 
Dr Szabó Attila: Június 30-ig a 2016/2017-es pályázatot a VSE-nek meg kell valósítania, ha 
ma az a döntés születik, hogy nem támogatja az önkormányzat a pályázatot, akkor hitel 
formájában valósítja meg, vagy nem valósítja meg a pályázatot. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint polgármester úr arra gondolt, hogy utalják 
most vissza ezt a kérdést a bizottságoknak, tárgyalják meg még egyszer, részletesen, 
tisztázzák a tisztázandó kérdéseket és a következő testületi ülésen, vagy akár egy rendkívüli 
ülésen tárgyalható újra a téma. 
 
Félegyházi András: Ellehetetlenülne a pályázat, ha most nem dönt a testület?  
 
Dr Szabó Attila: Elmondta, mivel ő nem a VSE képviselője, erre a kérdésre nem tud választ 
adni. Az előterjesztés a bizottsági üléseken elhangzottak figyelembevételével készült, több 
határozati javaslattal. 
 
Félegyházi András: Véleménye szerint ez sokkal inkább elvi kérdés, mivel nem hatalmas 
összegekről beszélünk, illetve úgy érzi, hogy nem áll rendelkezésre minden információ a 
döntéshez, vagy legalábbis ellentmondásosak.  
 
Mikesy Tamás: Az tény, hogy úgy van megfogalmazva a kérelem, hogy abból nem az derül 
ki, mint ami a valóság. 
 
Félegyházi András: Ügyrendi javaslattal élt, mely szerint vegyék le most napirendről a 
kérelmet, kéri a bizottságokat, hogy ismételten tárgyalják meg és a következő testületi ülésre 
ismét beterjeszti, annak érdekében, hogy döntés születhessen. Kérdezte a képviselőket, aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 
2016-2017 évi fordulójára benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása 
iránti kérelem című napirendi pontot levette a napirendről. 
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7. npr: A Visegrádi Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az elmúlt években már bevezetésre került az igazgatási szünet a 
polgármesteri hivatalban, melyre egy kormány rendelet ad lehetőséget. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy bevált a július utolsó és augusztus első hetében a leállás, illetve télen pedig a 
két ünnep közötti. Természetesen telefonos ügyeletet biztosítunk ezen időszak alatt is.  
 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. július 24. napjától 2017. augusztus 6. 
napjáig, valamint 2017. december 22. napjától 2018. január 1. napjáig terjedő időszak 
munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.   
2) A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt arra is, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a 
lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.  
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
8. npr: Munkaruha juttatási szabályzat elfogadása  

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A korábban hatályos Munka törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. 
törvény előírta, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával 
jár, akkor a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani. A jelenleg 
hatályos munka törvénykönyv ilyen rendelkezést nem tartalmaz, viszont az önkormányzat 
továbbra is biztosítja a fizikai munkakörben dolgozóknak a munkaruhapénzt. Mivel jelenleg a 
munkaruha juttatást jelenleg szabályzat nem szabályozza, ezért a hatályos Kormány rendelet 
fenti rendelkezéséből adódóan ilyen szabályzat megalkotása vált szükségessé. Azt a 
képviselő-testület dönti el minden évben, hogy milyen összegű forrást biztosít rá, ez csak a 
szabályokat fekteti le.  
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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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a - határozat mellékletét 
képező tartalommal - a munkaruha juttatási szabályzatot elfogadja. 
 

Határidő:---- 
Felelős:---- 

- A munkaruha szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 
9. npr: VINA függővasút projekt elvi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Ez az elképzelés már lassan két évtizedes múltra tekint vissza és 
lényegében arról szól, hogy Nagymaros és Visegrád között jönne létre egy drótkötélpálya, két 
egymással szemben közlekedő kabinnal. A Városfejlesztési Bizottság előtt ismertetésre került 
az elképzelés, amely egyébként már 2-3 éve is megtörtént, de most ahhoz képest egy 
részletesebb tervvel álltak elő és kérték, hogy kerüljön a testület elé, mert abban az esetben, 
ha ezt a testület elviekben támogatja, akkor elindulhatna a munka, ami a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését jelenti. Fenntartva azt, hogy ez egy nagyon nehezen belátható és sok 
kérdést is fölvető elképzelés, ezért úgy gondolja, ha valaki a Dunakanyarral kapcsolatosan 
fejlesztő elképzelésekkel bír, akkor azt nem kellene akadályozni. Az előterjesztésben 
tudatosan szerepel az elvi támogatás helyett az eszmei támogatás, ami arra utal, hogy 
Visegrád érdeklődéssel fogadja egy ilyen tanulmánynak a létrejöttét. A határozati javaslat 
egyébiránt tartalmazza az egyeztetésen elhangzott feltételeket és amennyiben a testület azt 
elfogadja, nem jelent automatikus támogatást a megvalósításra, még elvit sem. Tehát a testület 
fenntartja magának a jogot arra, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmány után döntsön 
arról, hogy elvi síkon támogatja-e a megvalósítást.  
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy eszmei támogatását adja 
egy függővasút projekt megvalósíthatóságának vizsgálatához Nagymaros és Visegrád 
végállomások között, amennyiben  
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1. Megvalósíthatósági tanulmány készül és az a megvalósíthatósági tanulmányok kötelező 
elemeit tartalmazza; vizsgálja és bemutatja különösen a projekt  
a. Visegrád Város Önkormányzatával egyeztetett, Visegrád település lakói számára 
elfogadható nyomvonal-változatait, 
b. műszaki megvalósíthatóságát, 
c. infrastrukturális feltételeit, 
d. környezeti hatásait (előnyök-hátrányok bemutatását), 
e. hosszú távú működőképességét (üzleti terv; keresletelemzéssel alátámasztott turisztikai 
bevételeket, költségeket, megtérülést bemutató gazdasági számítások, stb.), 
f. a rábővülő szükséges és lehetséges kiegészítő beruházások pozitív hatásait, 
g. a városok gazdálkodására gyakorolt pozitív hatását. 
2. A projekt engedélyeztetéséhez szükséges összes hatóság, tulajdonosi jogokat gyakorló 
szervezet, műemlékvédelem, stb. elvi hozzájárulásukat adják, ennek részeként a történeti tájra 
vonatkozó műemlékvédelmi, a tájképvédelmi és a régészeti hatóságok a nyomvonalak 
ismeretében előzetes hatósági vagy előzetes szakhatósági állásfoglalást adnak a nyomvonal 
elfogadhatóságáról. 
3. A tervezés során Visegrád és Nagymaros önkormányzatai folyamatosan konszenzusra 
törekedve együttműködnek. 
4. A projekt Visegrád igénye és együttműködése esetén Visegrád által javasolt nyomvonalú 
kiegészítő vonallal együtt valósul meg. 
5. A fenti feltételek megvalósulása sem jelenti automatikusan a projekt támogatását.  Visegrád 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány ismeretében döntsön a projekt támogatásáról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Meggyesi Balázs 
levélben kérte, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten a 2017. évi 
költségvetésében 1.500.000,-Ft-al támogassa az egyesületet. Ezt az összeget eszközeik 
fejlesztésére, szakfelszerelések beszerzésére, valamint üzemanyagra szeretnék fordítani. A 
Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság 2017. március 17-én tartott ülésén tárgyalta a 
kérelmet és az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 300.000,- Ft összegű támogatást 
javasol átadni az egyesületnek, ez került a határozati javaslatban megfogalmazásra. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy ő felkérte Meggyesi Balázst, hogy a Kulturális és a 
Városfejlesztési Bizottság együttes ülésén ismertesse az egyesület eddigi munkáját és a 
jövőbeli céljait, elképzeléseit. Ez a bizottság a pénzügyi részével nem foglalkozott a 
kérelemnek. Az egyesület önerőből alakult meg, a tagok a saját vagyonukból fejlesztették a 
felszereltségüket. A beszámolójukban elmondták, hogy az elmúlt egy évben számos 
környékbeli tűzesethez rendre a Szentendrei Tűzoltók előtt értek oda. Ezeken a fontos 
dolgokon felül pedig ez az egyesület is egy kis közösséget alkot, mely ugyanúgy fontos 
szerepet tölt be egy település életében, mint a Nyugdíjasklub, vagy a Sportegyesület. Nagyon 
nehéz meghatározni, hogy mekkora lenne az optimális támogatás, mert egyrészről nyilván ez 
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is egy olyan egyesület, mint bármelyik másik itt Visegrádon, másrészről pedig mégsem lehet 
összehasonlítani más egyesületek tevékenységével. Tehát mindenképpen fontos és 
támogatandó egyesületnek tartja ezt az egyesületet.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság ugyanakkora összeget javasol, mint a polgárőrség 
esetében. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a kérelmet, bár pénzügyi 
vonatkozásban nem. Felvetődött az ülésen, hogy a kérelmükhöz képest volna egy olyan 
javaslata az egyesületnek, hogy egy tűzoltóautó vásárlásával majdhogynem meg tudnák 
oldani az összes problémájukat és az újabb autó ki tudná váltani a régit. A bizottság akkor úgy 
döntött, hogy ezt érdemes volna megfontolni és ennek figyelembevételével megállapítani a 
támogatás összegét.  
 
Félegyházi András: Igen, a módosított kérelmüket már nem volt idő kiküldeni, ebben leírták, 
hogy egy német árverési oldalon hirdetnek egy a jelenleginél egy kicsit nagyobb és újabb 
tűzoltóautót, amin a gyorsbeavatkozó szerkezetek eleve rajta vannak, amit egyébként a 
mostani autón cserélni kellene. Fel is vették a kapcsolatot Obergrüzburggal, akik tudnak 
abban segíteni, hogy ezen az internetes licitálós oldalon tulajdonképpen 4700 EUR-ért meg 
tudnák vásárolni a járművet. Ez valóban egy szokatlan támogatás lenne egy egyesületet 
mérten, de úgy gondolja, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolthoz képest mindenképpen 
magasabb összeggel kellene támogatni az egyesületet, mert ez egy nagyon fontos közcél. 
 
Bálint Zsolt: Számára érthetetlen, hogy egy 2016. január 5-én alakult egyesületnek 1,5 millió 
forintot ajándékoznának oda, mert mi történik, ha jövőre mondjuk meg is szűnik az egyesület, 
akkor kié lesz az autó? Ráadásul a beszámolóból az tűnik ki, hogy a környező településeken 
sokkal több eset volt, mint Visegrádon. Mit ad ehhez hozzá Tahitótfalu, Dunabogdány, 
Pilisszentlászló, vagy az erdészet?  
 
Félegyházi András: Azért kérte, hogy a két bizottság együttesen ülésezzen, hogy ezek a 
kérdések hangozzanak ott el, de érintőlegesen sem hangzottak el, pedig ott volt az egyesület 
elnöke is. 
 
Schüszterl Károly: Javasolja, hogy ezt a napirendet is vegyék le, és tárgyalják újra a 
bizottságok, hívják meg az elnököt ismét. 
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a régi autót egyébként eladná az 
egyesület és az is felvetődött, hogy a turisztikai szereplők és a környékbeli önkormányzatok 
milyen hozzájárulást tudnának adni. 
 
Félegyházi András: Schüszterl képviselő úrnak volt egy javaslata, kérdezte a képviselőket, 
aki a napirendről való levétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 
című napirendi pontot levette a napirendről. 
 

11. npr: Visegrád, Rákóczi utca két szakaszának kiépítésével kapcsolatos előzetes 
geotechnikai dokumentáció elkészítésére érkezett tervezői ajánlat elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Essősy Ádám több, a tulajdonában lévő ingatlan megközelíthetőségével 
kapcsolatosan kereste meg az önkormányzatot. Erre az egyik lehetőség a Rákóczi utca elején 
lévő közterületek. A „magánút” lehetséges kiépítését előzetesen szükséges megvizsgálni, 
ezért az ezzel kapcsolatos előzetes geotechnikai dokumentációk elkészítésére az 
Önkormányzat árajánlatot kért be a GEOPLAN Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-től. 
Azért csak ettől az egyetlen cégtől, mert ők már egyrészt rendelkeznek helyismerettel 
Visegrádon másrészt erre a speciális feladat elvégzésére az önkormányzat nem ismer más 
gazdasági társaságot. A GEOPLAN Kft árajánlatában 750.000.-Ft+27%Áfa ellenében vállalta 
a geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítését 25 munkanapos teljesítési idővel. A 
munka során a vállalkozó megvizsgálná az út megvalósíthatósága kapcsán felmerülő 
geotechnikai kérdéseket, az állékonyság biztosításához szükséges műszaki megoldásra 
javaslatokat és költségbecslést adna, valamint meghatározná a későbbi tervfázisokban 
elvégzendő további geotechnikai feladatokat. 
Essősy Ádám vállalta, hogy ehhez az összeghez 100.000,- Ft-al hozzájárul, illetve a korábban 
készített, általa finanszírozott egyéb adatokat az önkormányzat, illetve a cég rendelkezésére 
bocsátja. 
 
Mikesy Tamás: Tudva levő, hogy ezen a területen hosszú-hosszú idő óta vita van, illetve az 
utóbbi időben egy testületi határozatnak köszönhetően nyugalom van, de azt is tudja 
mindenki, hogy ez nem lesz mindig így, tehát ezzel a területtel valamit kezdeni kell. Örül 
annak, hogy egy ilyen tanulmány készül erre a területre, de nyomatékosan felhívja az 
önkormányzat figyelmét arra, hogy ezzel a területtel különösen körültekintően bánjon.  
 
Félegyházi András: Ami ennek a területnek a problémáját okozza az egyrészt egy 
térképészeti hiba, ami valószínűleg még a 60-as években keletkezhetett, illetve egy akkor 
hozott rossz döntés.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Rákóczi utca 
két szakaszának kiépítésével kapcsolatos előzetes geotechnikai dokumentáció elkészítésével a 
GEOPLAN Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (1119 Budapest, Pajkos utca 28.) bízza 
meg 750.000.- Ft +27% Áfa, összesen 952.500.- Ft megbízási díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület a bruttó 952.500.-Ft megbízási díj összegből bruttó 852.500.-Ft 
finanszírozását vállalja azzal, hogy a bruttó 100.000.-Ft különbözetet Essősy Ádám 
önerejéből finanszírozza.  
3) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő geotechnikai dokumentáció elkészítéséhez 
szükséges megbízási díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
számú rendelet 2. melléklet dologi sora terhére biztosítja.   
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4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a GEOPLAN Mérnöki 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló 1329/2 hrsz-ú ingatlan (Berkenye 

utca) és a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkert árok 
cseréje 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Berkenye utca jelenleg a Pilisi Parkerdő tulajdonát képezi, ezért az 
önkormányzat a különféle útfelújítási pályázatokon nem tud indulni ezzel az utcával. Az 
önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a Pilisi Parkerdő Zrt-vel ezen ingatlan 
önkormányzati tulajdonú ingatlannal való elcseréléséről. Az önkormányzat az Újkert árok 
megnevezésű 0128/49 hrsz-ú, kivett vízfolyás megjelölésű, 17.076 m2  területnagyságú, 
8.538.000.-Ft ingatlankataszter szerinti értékű és a 0128/50 hrsz-ú, kivett vízfolyás 
megjelölésű, 527 m2 területnagyságú 263.500.-Ft ingatlankataszter szerinti értékű 
ingatlanokat ajánlotta fel, melyet a Pilisi Parkerdő Zrt. csereingatlanként elfogadott. Az 
ingatlanok egyenértékűsége fennáll. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól” szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 8.§ b) pontja alapján a 
Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékhatártól függetlenül történő cseréje, eladása. 
 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete „az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat 1/1 
arányú tulajdonát képező Újkert árok megnevezésű, 0128/49 hrsz-ú, kivett vízfolyás 
megjelölésű, 17.076 m2 területnagyságú és a 0128/50 hrsz-ú, kivett vízfolyás megjelölésű, 527 
m2 területnagyságú ingatlanok tulajdonjogát a Pilisi Parkerdő Zrt. 1/1 arányú tulajdonát 
képező Visegrád, 1329/2 hrsz-ú (Berkenye utca) kivett, saját használati út megjelölésű, 5122 
m2 területnagyságú ingatlan tulajdonjogával elcseréli, az ingatlanok egyenértékűsége mellett.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1329/2 hrsz-ú, valamint a 0128/49 és 0128/50 hrsz-
ú ingatlanok cseréjére irányuló a határozat mellékletét képező tartalmú szerződést elfogadja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Pilis Parkerdő Zrt-
vel kötendő csereszerződés aláírására. 
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Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr:  Gécs János 1218/1 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Gécs János a Visegrád, Lepence-Völgy, Dobos utca 1218/1 hrsz alatt 
található 36 m2-es, fa szerkezetű üdülő épület bérlője a bérleti szerződés alapján elővásárlási 
jogával élve 2016. december 6. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben 
vételi szándékát jelentette be az ingatlanra. Jelenleg az ingatlan művelési ága kivett vízfolyás, 
ezért ahhoz, hogy ezt értékesíteni lehessen meg kell változtatni a művelési ágat, másrészt az 
ingatlan átnyúlik a szomszédos ingatlanra, azonban az építmény jelenleg nem szerepel az 
állami ingatlan-nyilvántartási térképen, tehát egy telekalakítási eljárásnak is meg kell, hogy 
történjen a földmérést követően. Az Önkormányzat Bonifert Csaba földmérőt kérte fel a 
telekalakítási vázrajz elkészítésére, továbbá értékbecslőt bízott meg az 1218/1 hrsz-ú ingatlan 
ingatlanforgalmi szakvéleményének elkészítésével, aki szakvéleményében az ingatlan 
forgalmi értékét jelen állapotában 1.500.000.-Ft-ra értékelte fel. Gécs János ezt az összeget 
elfogadta, de részletfizetést kért, 60 havi részletben tudná a vételárat kiegyenlíteni, így 
nyilván az adás-vételi szerződés tulajdonjog fenntartással kerülne aláírásra. Tehát a képviselő-
testületnek a változási vázrajzot szükséges elfogadnia, majd ezt követően Gécs János vételi, 
illetve a részletfizetésre vonatkozó kérelméről kellene döntést hozni.  
 
Bálint Zsolt: Közben a bérleti díjat is fizeti, vagy akkor ez hogy lesz? Egyébként pedig az 
önkormányzatnak nem kell ezt pályázat útján meghirdetnie? 
 
Dr Szabó Attila: Az elővásárlási jogosultnak minden esetben elővételi joga van, ki lehet írni 
pályázatot, de mivel ez az értékbecslés alapján megajánlott összeg, ha ezt megajánlja, akkor 
neki úgyis elővásárlási joga van. 
 
Schüszterl Károly: Mint önkormányzati dolgozónak nem lehetne kamatmentes kölcsönt adni 
és akkor le lehetne csökkenteni a 60 hónapot 2 vagy 3 évre, mert e mellett neki van azért egy 
kis megtakarítása is. 
 
Félegyházi András: Ilyen szempontból nincs különbség, mert a 1,5 millió is kamatmentes.  
 
Mikesy Tamás: A lakbérkérdés az egy érdekesebb kérdés. 
 
Félegyházi András: Itt inkább az a kérdés, hogy el akarja-e adni az önkormányzat vagy nem, 
vagy lakbért akarnak-e érte kérni. Ha annyi az értéke, akkor annyi az értéke.  
 
Bálint Zsolt: Igen, de ha 60 hónapra adják neki oda, akkor végül is 400.000,- Ft-al 
kevesebbért adják oda. Mert, ha most megkapná az önkormányzat egyben a 1,5 millió 
forintot, akkor azt tudja használni, de 60 hónap alatt tulajdonképpen ingyen lakik az 
ingatlanban.  
 
Mikesy Tamás: Abban az esetben, ha 60 havi kamatmentes részletre kapja a törlesztést, 
akkor 30 hónapig fizet lakbért, mert addig az önkormányzaté a többségi tulajdon, 30 hónap 
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után pedig már nem fizet lakbért, mert nem az önkormányzaté a többségi tulajdon. De ha 
esetleg elő tud törleszteni, akkor hamarabb éri el a többségi tulajdont értelemszerűen.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Javasolta, hogy az itt megállapított vételáron valóban 
értékesítse az önkormányzat az ingatlant, azzal a kikötéssel, hogy a tulajdonváltás két és fél 
év múlva áll be.  
 
Dr Szabó Attila: A tulajdonjog fenntartással történő eladásnál, amíg az utolsó részletet ki 
nem nem fizeti, addig nem kerülhet a vevő tulajdonába az ingatlan. A testületi döntést 
követően a szerződés aláírásra kerül, onnantól kezdve Ő birtokossá válik és nem fizet lakbért.  
A most elhangzott javaslatokat Gécs Jánossal is egyeztetni szükséges, ezért javasolta, hogy 
ezt a napirendi pontot vegyék most le napirendről.  
 
Félegyházi András: Kérdezte, aki jegyző úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül Gécs János 1218/1 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme című napirendi 
pontot levette a napirendről. 
 

14. npr: Egyed Sándor Visegrád 1219/20 hrsz-ú ingatlanból 237 m2-es 
ingatlanrész vásárlási kérelme  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
- Bálint Zsolt képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 

főből) van jelen, határozatképes –  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Egyed Sándor kérelemmel fordult Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez, melyben előadta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Visegrád 
1219/20 hrsz-ú 937 m2 alapterületű ingatlanból 237 m2 ingatlanrészt szeretne megvásárolni és 
az ingatlanrész a szomszédos kizárólagos tulajdonát képező 1219/18 hrsz-ú ingatlanához 
kerülne hozzácsatolásra. Egyed Sándor vállalta a telekalakítással és az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetését. Az önkormányzati ingatlan a 237 m² 
eladása után is beépíthető marad. A kirendelt ingatlanforgalmi szakértő az 1219/20 hrsz-ú 
ingatlan piaci forgalmi értékét 4667.-Ft/m2 árban határozta meg, ezáltal a 237 m2 ingatlanrész 
értéke 1.106.079.-Ft. Egyed Sándor jelezte, hogy az ingatlanforgalmi szakértő által az 
ingatlanrészre megállapított piaci forgalmi értéket elfogadja. A Tahiméter Kft időközben az 
1219/18 és az 1219/20 hrsz-ú földrészletek telek-határrendezéséről a változási vázrajzot el is 
készítette, mely záradékolásra került.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és elfogadásra 
javasolta, miután kiderült, hogy az önkormányzati ingatlan továbbra is beépíthető marad. A 
bizottság még azt kérte, hogy a mellette lévő önkormányzati ingatlan értékesítése is történjen 
meg. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több 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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete „az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 5/2012 (III.29.) önkormányzati rendelet 8§ b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Visegrád 1219/20 hrsz-ú „beépítetlen terület” művelési ágú 937 m2 
alapterületű ingatlanból 237 m2 ingatlanrészt Egyed Sándornak (2025 Visegrád, Cinke u. 16.) 
1.106.079.-Ft vételáron eladja.  
2) A képviselő-testület jóváhagyja a Visegrád 1219/18 és az 1219/20 hrsz-ú földrészletek 
mellékletben szereplő változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrád Város 
Önkormányzat nevében Egyed Sándorral kötendő telekalakítással egybekötött adásvételi 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. május 30. 

 
15. npr: Közterület elnevezések ingatlan-nyilvántartás szerinti rendezése és név 

nélküli közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Hasonló napirend már korábban is szerepelt a képviselő-testület előtt. Mint 
ismeretes a címnyilvántartás felülvizsgálata folyamatban van Visegrádon. Ennek során került 
megállapításra az, hogy az önkormányzat tulajdonában levő közterületeknek a személy és 
lakcímnyilvántartásban lévő címe nem szerepel a tulajdoni lapokon, az ingatlan-
nyilvántartásban, tehát ennek jogi rendezése elengedhetetlen. Az állami tulajdonban lévő 
közterületek esetén meg fogja keresni a hivatal a tulajdonost, hogy járjon el a Földhivatalnál 
ezek rendezése kapcsán.  
A másik határozati javaslat azokat a közterületeket tartalmazza, melyek köznyelven ismertek 
valamilyen elnevezésként, de nem szerepelnek a személy és lakcímnyilvántartásban, tehát 
ezeknek hivatalosan is elnevezést kell adni.  
A harmadik határozat pedig arról szól, hogy a nagy parkolótól a VIFA-ig terjedő terület 
Duna-parti út néven szerepel, ahol a Royal Club hotelig a 11-es út mentén ki lehet osztani a 
házszámokat, az utána következő ingatlanok más utcáról számozódnak, csak a kertjük nyúlik 
ki a 11-es útig. Ezt követően a Bányatelep utcától a VIFA-ig terjedő szakaszon az ingatlanok 
szintén a 11-es út mentén helyezkednek el, de itt már javasolt egy másik elnevezés, 
Esztergomi út néven.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. április 1-i 
hatállyal     
a) a Visegrád Rákóczi utcából nyíló 892 hrsz-ú közterületet „Újhegy dűlő”-nek nevezi el,  
b) a Visegrád Rákóczi utcából nyíló 254/1, 254/2 és a 254/3 hrsz-ú közterületeket „Rákóczi 
lejtő”-nek nevezi el.   
2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került, 
közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el.    
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi névtáblák elkészítéséről 
és kihelyezéséről intézkedjen.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi neveknek az utcanévjegyzéken 
történő átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2. pont esetében 2017. március 31. 
3. pont esetében 2017. június 30. 
4. pont esetében 2017. március 31. 
Felelős: 2. pont esetében jegyző 
3. pont esetében polgármester 
4. pont esetében jegyző 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 

- Bálint Zsolt képviselő visszatért az ülésterembe, így a Képviselő-testület 7 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes –  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 206/2015. (09.16.) ökt határozat 4/c 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„c) a Visegrád „Bányatelep” közterület (a 11-es számú főút 188 hrsz-ú ingatlantól Esztergom 
felé vezető a VIFA Kft telephelyéig, 175/5 hrsz-ig terjedő szakasza) elnevezése „Esztergomi 
út” névre változik.”  
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
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2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került, 
közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el.    
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi névtábla elkészítéséről és 
kihelyezéséről intézkedjen.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi név utcanévjegyzéken történő 
átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2. pont esetében 2017. március 31. 
3. pont esetében 2017. június 30. 
4. pont esetében 2017. március 31. 
Felelős: 2. pont esetében jegyző 
3. pont esetében polgármester 
4. pont esetében jegyző 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő utcák, közterületek személy és lakcímnyilvántartásban szereplő elnevezéseit 
ingatlan-nyilvántartásban történő megjelenése érdekében az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

82 Mozi köz 82 HRSZ. 
128/4 Schulek utca 128/4 HRSZ. 
128/9 Schulek utca 128/9 HRSZ. 
137/6 Schulek utca 137/6 HRSZ. 
154/2 Schulek utca 154/2 HRSZ. 
192 Bánya telep utca 192 HRSZ. 
869 Bánya telep utca 869 HRSZ. 
230 Sziget utca 230 HRSZ. 

236/12 Sziget utca 236/12 HRSZ. 
280 Csukavölgy utca 280 HRSZ. 

347/1 Pataksétány 347/1 HRSZ. 
370/5 Mátyás köz 370/5 HRSZ. 
380/3 Patak zug 380/3 HRSZ. 
449/5 Rigó köz 449/5 HRSZ. 
473 Újkert köz 473 HRSZ. 
719 Vár szer 719 HRSZ. 

708/2 Vár szer 708/2 HRSZ. 
736 Szőlőskert utca 736 HRSZ. 
786 Feketehegy utca HRSZ: 
877 Rákóczi utca 877 HRSZ. 
886 Rákóczi utca 886 HRSZ. 
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1070/1 Hosszúvölgy dűlő 1070/1 
HRSZ. 

1090 Sibrik dűlő 1090 HRSZ. 
1216 Dobos utca 1216 HRSZ. 

1217/1 Sólyom utca 1217/1 HRSZ. 
1252 Harkály utca 1252 HRSZ. 
1253 Holló utca 1253 HRSZ. 
1276 Csalogány utca 1276 HRSZ. 
1277 Holló utca 1277 HRSZ. 
1528 Somfa utca 1528 HRSZ. 
1552 Erdőalja utca 1552 HRSZ. 
1567 Somfa utca 1567 HRSZ. 
1584 Szentgyörgypuszta köz 1584 

HRSZ. 
1598 Szentgyörgypuszta köz 1598 

HRSZ. 
1633 Áprily Lajos köz 1633 HRSZ. 
1636 Hársfa utca 1636 HRSZ. 
1639 Áprily Lajos-völgy 1639 

HRSZ. 
1648 Áprily Lajos-völgy 1648 

HRSZ. 
1705 Kőbánya utca 1705 HRSZ. 
1083 Panoráma út 1083 HRSZ. 
1088 Panoráma út 1088 HRSZ. 

 
2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok adatváltozásának átvezetése kapcsán az illetékes földhivatalnál a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. május 31. 

 
16. npr: Visegrád, Fő u. 57. szám alatti ingatlan egyik helyiségének bérbeadása 

24 órás távfelügyeleti vonuló szolgáltatási feladatok ellátására 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az RIMI Kft. Félegyházi András polgármesterrel történt szóbeli 
megegyezés alapján használja az önkormányzat tulajdonában lévő Visegrád Fő u. 57. szám 
alatti épület egyik helyiségét 24 órás távfelügyeleti szolgáltatási feladatok ellátására. A 
helyzet jogi rendezése, a bérleti szerződés részleteinek megbeszélése érdekében a Rimi Kft és 
az Önkormányzat képviselői az elmúlt hónapokban több alkalommal folytattak tárgyalásokat. 
A tárgyalások során a Rimi Kft képviselője jelezte, hogy Visegrád, Fő utca 57. szám alatti 
ingatlan hátsó, leválasztás utáni második, 15 m2-es helyiségét 24 órás távfelügyeleti 
szolgáltatási feladatok ellátására szeretnék hosszú távra bérbe venni. A lakásrendelet alapján 
erre pályázatot nem szükséges kiírni, azt a nélkül is bérbe adhatja az önkormányzat. A bérlet 
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díjra havi 40.000,- Ft+Áfa összeg vetődött fel, melyet a cég el is fogadott, amit visszamenőleg 
2017. január 1-től fizetne, a tavalyi évben elhasznált közüzemi költség rendezésére a 
Művelődési Ház riasztó rendszerének javítását végeznék el.  
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az ott elhangzott javaslatokkal került a határozati javaslat és a 
bérleti szerződés tervezet megfogalmazásra.  
 
Félegyházi András: Eddig a rendőrség által használt egyik helyiséget bérelte ez a cég, de 
mostantól, hogy a rendőrség, az épület első része leválasztásra került, így ott már nincs 
elegendő hely erre, ezért a továbbiakban az önkormányzati részben van mostantól lehetőség.  
 
Schüszterl Károly: Az udvart ki fogja rendben tartani? 
 
Félegyházi András: A szerződést az udvarra vonatkozóan is ki kell terjeszteni, mert most a 
VKG egyszer rendet rak, de utána bérlők feladata kell, hogy legyen ez.  
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fő utca 57. 
szám alatti (Rendőrőrs épülete) ingatlan hátsó, leválasztás utáni második, 15 m2-es helyiségét 
24 órás távfelügyeleti vonuló szolgáltatási feladatok ellátására az SNI Hungary Kft-nek (1133 
Budapest, Gogol u. 26.) 2017. április 1-től egy év határozott időre 2018. március 31-ig havi 
35.000.- Ft+áfa bérleti díj és havi 5.000.-Ft+áfa rezsi átalány ellenében a határozat 
mellékletét képező helyiségbérleti szerződésben foglalt tartalommal bérbe adja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az SNI Hungary Kft-
vel kötendő helyiségbérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Visegrád, Fő u. 57. szám alatt található Rendőrőrs épületének hátsó, 

leválasztott részén található egyik helyiség ingyenes használatba adása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Kohári Gábor, mint a Castigation zenekar képviselője, azzal kereste meg 
Visegrád Város Önkormányzatát, hogy Visegrád, Fő utca 57. szám alatti (Rendőrőrs épülete) 
ingatlan hátsó, leválasztás utáni első, 18 m2-es helyiségét a zenekar próbatermi célú 
használatára az önkormányzat ingyenesen biztosítsa. 
A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az ott elhangzott javaslatokkal került a 
határozati javaslat és a bérleti szerződés tervezet megfogalmazásra.  
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Mikesy Tamás: Kicsit kapcsolódva az előző napirendhez, az udvar gondozásának kérdését 
akkor velük is le kell egyeztetni, hogy az ingyenességért cserébe azt vállalhatnák, hogy ők 
gondozzák az udvart például. 
 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Visegrád, Fő utca 57. szám alatti (Rendőrőrs épülete) ingatlan hátsó, 
leválasztás utáni első, 18 m2-es helyiségét Kohári Gábornak, mint a Castigation zenekar 
képviselőjének (2025 Visegrád, Duna u. 1.) 2017. április 1-től határozatlan időre ingyenesen 
a határozat mellékletét képező - használati szerződésben foglalt tartalommal - a zenekar 
próbatermi célú használatába adja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Kohári Gáborral 
kötendő használati szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízás  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A településkép védelméről szóló törvény tette kötelezővé minden 
önkormányzat számára, hogy hozzon létre egy Településképi Arculati Kézikönyvet, amit 
majd a képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. Az elkészítésre rövid idő áll 
rendelkezésre, viszont minden település 1.000.000,- Ft-ot kap e célra. A kézikönyv digitális 
formában fog majd rendelkezésre állni. Két árajánlat érkezett be, az egyik a Műszaki Egyetem 
Urbanisztika Tanszékéről, a másik a tanszék dolgozóktól, mint egyéni vállalkozóktól. Ez 
utóbbi ajánlat lényegesen kedvezőbb, mert áfa sem terheli, tehát a határozati javaslatban ezt 
az ajánlatot javasolja elfogadásra.  
 
Bálint Zsolt: Mi alapján fogják megírni ezt a kézikönyvet és ki fogja elfogadni? 
 
Félegyházi András: Javasolja mindenkinek, hogy ebben az egyeztetési sorozatban vegyen 
részt, mert ezt az önkormányzat fogja megmondani, hogy mi legyen benne, de az a cél, hogy 
ez egy széles körű lakossági egyeztetéssel valósuljon meg. A képviselő-testület fogadja majd 
el, de ez egy ajánlás lesz, illetve a településképi véleményezési és bejelentési eljárásokban egy 
hivatkozási alap, de nem mintakönyv.  
Mivel a témával kapcsolatban több 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 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kötelezően előírt településképi arculati 
kézikönyv elkészítésével Szabó Julianna Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Urbanisztika Tanszékének PhD egy. docensét, mint egyéni vállalkozót bízza meg 1.000.000.- 
Ft +0% Áfa megbízási díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladat elvégzésének díját a Magyar Állam által 
az önkormányzatok részére juttatott, településenként biztosított bruttó 1.000.000.-Ft összegű 
támogatásból kívánja finanszírozni.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Szabó Julianna egyéni 
vállalkozóval kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Áprily Lajos Általános Iskola régi épület műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására vonatkozó megbízás  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A kétszintes műemléképület korszerűsítésére, mint ismeretes a 
közbeszerzési eljárás nyerteseként Bau-Vip Kft. bízta meg az önkormányzat. A kivitelezési 
munkák ellenőrzésére műszaki ellenőrt kell megbíznia az önkormányzatnak. Három műszaki 
ellenőrtől kért be az önkormányzat ajánlatot, a legkedvezőbb ajánlatot Lévay László adta 
bruttó 1.600.200.-Ft összegben, melyre a fedezet a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll.  
 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének korszerűsítése és 
fejlesztése tárgyú vállalkozói munka műszaki ellenőri feladatainak ellátásával 1.260.000.-
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Ft+áfa összesen 1.600.200.-Ft díj ellenében Lévay László Márton építészt, műszaki ellenőrt 
(2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 3.) bízza meg. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő műszaki ellenőri feladatok ellátásának, díját az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 2. melléklet 
dologi kiadások sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Lévay László Márton 
építész műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

20. npr: Dunabogdány-Visegrád település határ módosítás iránti megkeresés  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Schuszter Gergely, Dunabogdány Község Önkormányzat polgármestere 
területrész cserét kezdeményezett Visegrád és Dunabogdány között az Áprily völggyel 
szemben fekvő Duna parti területek esetében. Tény, hogy Szentgyörgypusztánál a pizzéria két 
telken és két településen fekszik egyszerre, ezért ezt az ingatlant jogi értelemben is rendezni 
kellene. Dunabogdány azt javasolja, hogy a jogi határ egy életszerű és kezelhető vonalon 
húzódjon, ugyanakkor a település területnagysága nem változik sem Visegrád sem 
Dunabogdány tekintetében. Az előterjesztés mellékletét képezi a vázrajz, ahol pontosan 
látszik a javasolt határvonal.  
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány Község 
Önkormányzat kezdeményezésére elindítja Visegrád város és Dunabogdány község közti 
településhatár módosítás eljárását.  
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy Dunabogdány és Visegrád települések határvonalának 
változásához szükséges vázrajzokat a határozat mellékletét képező felmérés szerint kell 
elkészíteni. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat nevében - figyelemmel a Városfejlesztési Bizottság javaslatára - a 
közigazgatási egységek határvonalának változása iránti eljárás megindítását kezdeményezze. 
4. A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, az önkormányzat 
Városfejlesztési Bizottságának elnökét Hintenberger Andrást és Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy 
a településhatár módosítás eljárás keretében Visegrád esetében készítsenek javaslatot az 
átadásra kerülő területrészek területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon 
megosztására, a költségek viselésére. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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21. npr: Beszámoló a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
előkészületeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Kft ügyvezetője 

 
- Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 6 fővel van 

jelen (7 főből) határozatképes – 
 

Félegyházi András: Felkérte Cseke Lászlót, hogy röviden ismertesse a beszámolóját. 
 
Cseke László: Az írásos beszámolót kiegészítve elmondta, hogy időarányosan megfelelően 
állnak az előkészületek, ha az időjárás is megfelelő lesz, akkor megfelelően fog lezajlani a 
rendezvény.  
 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László 
beszámolóját a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

22. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft megbízása 
a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladataival 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Kft ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok kommunikációs feladatait a tavalyi 
évben a CLUE PP Kft. marketing ügynökséggel közösen oldotta meg a Pro Visegrád Kft, 
megbízási szerződés alapján. Az idei évben is kértek be árajánlatot, mely szerint a 
kommunikáció 1.200.000,- Ft+ Áfa, a facebook reklám pedig 835.000,- Ft+Áfa összegbe 
kerülne. Az elképzelések szerint ezen feladatokat a Pro Visegrád kft alvállalkozó bevonásával 
látná el. Ezen összeg az idei évi költségvetésben rendelkezésre áll. Mind a Pénzügyi, mind a 
Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, az ő javaslatuk figyelembevételével került 
megfogalmazásra a határozati javaslat.  
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Cseke László: Elmondta, hogy az idei összeg lényegesen kevesebb, mint a tavalyi, mert 
pontosan azokra a feladatokra sikerült árajánlatot kérni, amit igényel a rendezvény.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bártfai István: A Kulturális Bizottságnál sem merültek föl kérdések, megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 

- Mikesy Tamás képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 7 fővel 
van jelen (7 főből) határozatképes – 

 
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, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pro Visegrád 
Közhasznú Nonprofit Kft-t (2025 Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Cseke László ügyvezető) 
2.035.000,- Ft+Áfa díj ellenében megbízza a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
kommunikációs feladatainak, mely tartalmazza a facebook reklámot is, elvégzésével. 
2) Az 1. pontban szereplő feladat ellátására 2.035.000,- Ft+Áfa összeg az önkormányzat 
2017. évi költségvetésében 15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 
9. Pro Visegrád Kft. „Visegrád városmarketing” soron rendelkezésre áll. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Pro Visegrád 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
23. npr: Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
Schüszterl Károly: Megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet miért nem 
tárgyalta, hiszen pénzről is szól? Hiszen a Kulturális Bizottság a pénzügyi részét nem 
tárgyalta. Javasolja, hogy vegyék le napirendről. 
 
Mikesy Tamás: Igen, ezért szerepel a határozati javaslatban 3 millió forint, mert a Kulturális 
Bizottság úgy gondolja, hogy ennyiből valósítható meg.  
 
Schüszterl Károly: Ha megveszi az önkormányzat a szobrot, akkor az belefér 3 millió 
forintba? 
 
Mikesy Tamás: Igen. 
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Félegyházi András: Nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy ez miért nem szerepelt a 
pénzügyi bizottság ülésén, viszont Schüszterl Károlynak volt egy ügyrendi javaslata, 
miszerint vegyék le napirendről a témát, kérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 
ellenszavazattal a „Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása” 
napirendi pontot levette a napirendről. 
 

24. npr: Schült Mihályné ingatlan eladásra érkezett ajánlat  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Schült Mihályné ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, amelyben a 
tulajdonát képező Visegrád 044/33 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú 6921 m2 alapterületű 
külterületi ingatlanban lévő 1200/6796 arányú tulajdonrészét vételre ajánlja fel, tekintettel 
arra, hogy az ingatlan esetében az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Ajánlatában Schült 
Mihályné úgy nyilatkozott, amennyiben az Önkormányzat a tulajdonrész megvásárlása 
mellett dönt, abban az esetben az Önkormányzat által felkért ingatlanbecslő által megállapított 
értéket el tudja fogadni vételárként. A kérelemhez hozzátartozik, hogy Schült Mihályné 
szóban a kérelem leadásakor előadta, hogy a mindennapi könnyebb megélhetés reményében 
ajánlja fel az önkormányzatnak egyedüli ingatlanát eladásra. A kérelmet tárgyalta a 
Városfejlesztési Bizottság, aki nem javasolja az ingatlan megvásárlását.  
 
Hintenberger András: A bizottság azért nem támogatta a vásárlást, mert egyébként is az a 
törekvése az önkormányzatnak, hogy a közös tulajdonú ingatlanoktól megváljon, ezért nem 
volna jó most egy közös tulajdonú ingatlanban tulajdonrészt megvásárolni. Ezen kívül ez az 
ingatlan messze van bármelyik önkormányzati ingatlantól, tehát még tömbösíteni sem 
tudnánk. 
 
Dr Szabó Attila: Kérte a Városfejlesztési Bizottságot, hogy közösen nézzék át és gondolják 
át az elővásárlási joggal érintett ingatlanokat, a könnyebb ingatlanmozgás érdekében.  
 
Hintenberger András: A bizottság ezt tavaly elkezdte átnézni, és idén folytatni fogja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, 044/33 
hrszú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan vonatkozásában fennálló elővásárlási jogával 
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nem kíván élni és a Schült Mihályné (2025 Visegrád, Fő u. 141.) társtulajdonos által felkínált 
1200/6796 arányú tulajdonrészét nem vásárolja meg. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Schült Mihályné 
társtulajdonost a Képviselő-testület döntéséről írásbeli úton tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

25. npr: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

Félegyházi András: Felkérte Bálint Zsolt képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a tavalyi évről még maradt két havi tiszteletdíja. Az egyiket, 
80.990.,- Ft-ot a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület Darts Klubjának ajánlja fel kellékek 
beszerzésére. A másik 1 havi tiszteletdíját pedig szerette volna felajánlani az Áprily Lajos 
Általános Iskola 6. osztályának osztálykirándulására, de mivel tavaly megígérte, hogy minden 
évben felajánlja 4 havi tiszteletdíját Eőryné dr Mezi Orsolya munkaügyi pere kapcsán az 
önkormányzat által kifizetett kártérítés összegének hozzájárulásához, ezért ezt a 80.990,- Ft-ot 
bent hagyja az önkormányzatnál, hogy ezzel is fedezze azt a rossz döntést, amit a bíróság 
hozott.  
 
Félegyházi András: Tekintettel arra, hogy a második felajánlás dologi jellegű, ezért arról a 
testületnek nem kell dönteni, viszont az elsőről igen, kérdezte a képviselőket, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2016. év november hónapra járó 1 havi tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 80.990.- Ft a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület Darts Klubjának (2025 
Visegrád, Fő u. 81.)  részére történő felajánlását. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Fiatalok 
Klubja Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
26. npr: Visegrád Temetősor utcai (Újkert utca eleje, 463 hrsz) áteresz (rácsos 

folyóka) károsodás utáni helyreállítási munkák kivitelezésére érkezett 
vállalkozói ajánlatok 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A tavaly február 10-én bekövetkezett a szélsőségesen esős időjárás miatt 
Visegrádon több önkormányzati tulajdonokban kár keletkezett, többek között a Temető utca 
előtti rácsos folyóka is megsüllyedt. Ezen károk helyreállítására vis maior pályázatot nyújtott 
be az önkormányzat, melyre a Belügyminisztérium 47.615.000.-Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette az önkormányzatot. Időközben azonban a rácsos folyóka, annyira 
megsüllyedt, hogy gépjárművel történő közlekedésre szinte alkalmatlanná vált, ezért ezen 
helyreállítási munkát a többi helyreállítási munkáktól függetlenül az önkormányzatnak el kell 
végeztetnie. Ezen indokból az önkormányzat három vállalkozást keresett meg a kivitelezési 
munkálatok elvégzésére. Az árajánlat-kérésre mindhárom vállalkozás határidőben benyújtotta 
ajánlatát. Az ajánlati ár, valamint az önkormányzatnál korábban végzett munkák minősége és 
referenciái alapján a Geoszolg Kft. árajánlata a legkedvezőbb. A helyreállítás fedezete a 
2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2017. (03.22.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Temetősor 
utcai (Újkert utca eleje, 463 hrsz) áteresz (rácsos folyóka) károsodás utáni helyreállítási 
munkák elvégzésével a határozat mellékletét képező ajánlatban szereplő tartalommal a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó GEOSZOLG Kft-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel F. utca 16., 
képviseli: Szőke András ügyvezető) bízza meg, 746.800.-Ft+27%Áfa összesen bruttó 
948.436.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő helyreállítási munkák pénzügyi fedezetét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 13. számú 
melléklet 24. (vis maior több helyszín) sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a GEOSZOLG Kft-vel 
kötendő vállalkozói szerződés aláírására. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
27. npr: Egyebek 

 
Félegyházi András: Röviden beszámolt a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről.  

- A Képviselő-testület megemlékezett a 2017. március 7-én elhunyt Kalász István 
atyáról, akinek távozása megrázó volt Visegrád minden lakosa számára. Köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik jelen voltak a pénteki búcsúztatáson, illetve akik annak 
megszervezésében, előkészítésében segítettek. 
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- Péterffy László szobrászművész, Visegrád tiszteletbeli polgára 2017. március 15-én 
Kossuth díjat kapott. Gróh Gáspár pedig a Magyar Érdemkereszt Nagykeresztjének 
Polgári Tagozatát vehette át. 

- Az élelmiszer áruház fejlesztésének előkészítésével kapcsolatosan elmondta, hogy a 
városnak fontos törekvése az, hogy a lakosság élelmiszer ellátása folyamatos 
maradjon. A még nincs másodfokú ítélet abban az eljárásban, amelyik az elsőfokú 
határozatot támadta meg. A földhivatal bejegyezte az önkormányzat tulajdonjogát, 
illetve a bíróság nem függesztette föl a végrehajtást, de a másodfokú eljárás még nem 
zárult le. Emellett a város keresi annak lehetőségét, hogy hogyan tud megvalósulni 
egy új áruház, elindultak az előkészítő folyamatok, készül a vázlatterv, a telekalakítási 
munkálatok is folyamatban vannak. Illetve egyfajta piackutatás is folyik, érdeklődő 
befektetőkkel tárgyal az önkormányzat.  

- A tornacsarnokkal kapcsolatos támogatás felhasználás előkészítése szintén zajlik, a 
felújítás, korszerűsítés a jövő nyárra készül el.  

- Az árvízvédelmi gáttal kapcsolatban elmondta, hogy a vízügyi hatósághoz beérkezett 
az összes szakhatósági hozzájárulás, tehát az építési engedélyre vár az önkormányzat.  

Mivel egyebekben több hozzászólás 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:    8/2017. 
Határozatok száma: 81-92/2017. (04.03.) 
Rendelet száma:  - 
    
   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. április 3-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

1. Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2016-2017 évi fordulójára 
benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti kérelem  
 

2. Visegrádi Sportegyesület Teqball pálya kialakítása kapcsán benyújtott pályázat 
megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti kérelem 

 
3. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 

 
4. Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása 

 
5. Gécs János 1218/1 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme 

 
6. A 72/2017. (03.22.) számú a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotására 

adott megbízási tárgyú határozat módosítása 
 

7. Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék 
épületének felújításához kapcsolódó régészeti munkák érkezett árajánlat 
megvitatása 

 
8. Élelmiszer áruház (Visegrád, Rév u. 10., 92 hrsz, CBA) épület bérbeadása 

 
9. Visegrád Löfler bánya, wellness hotel útcsatlakozási terve kapcsán érkezett 

kérelem megvitatása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 3-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 az ülés napirendjét, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Visegrádi Sportegyesület által az ún. TAO pályázat 2016-2017 évi 
fordulójára benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása 
iránti kérelem  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Ez a kérelem az előző testületi ülésen szerepelt a napirenden és a képviselő-
testület akkor azt a döntést hozta, hogy egy összevont bizottsági ülésen a Pénzügyi és a 
Kulturális Bizottság ismételten tárgyalja meg a kérelmet. A Közművelődési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság 
együttes ülésén támogatták az egyesület TAO pályázat önrész kérelmét 436.337,-Ft önrésszel, 
ami tulajdonképpen az utánpótlás nevelés önrész támogatását tartalmazza, a személyi jellegű 
ráfordításhoz kapcsolódó önrészt nem. Második javaslatként azt fogalmazták meg a 
bizottságok, hogy ha az egyesület a 2017/2018 TAO pályázaton részt vesz, akkor a beadandó 
pályázatban a műfüves pálya felújítását és a bejárati kapu javítását szerepeltesse, a sportpályát 
üzemeltető Bártfai Istvánnal egyeztetett tartalommal. Az önrészhez a forrás a 2017. évi 
költségvetés egyéb támogatások során rendelkezésre áll.  
 
Mikesy Tamás: A bejárati kapunak nem a javítását, hanem új kapu építését szerepeltesse az 
egyesület, aminek a tervei Bártfai Istvánnál megtalálhatóak, tehát ezt kéri a határozati 
javaslatban módosítani. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a jövő évi TAO pályázatot csak úgy fogja támogatni a 
képviselő-testület, hogy még mielőtt benyújtják az MLSZ-hez, előtte kérik a támogatást a 
testülettől, amennyiben ez nem így lesz, a képviselő-testület nem tudja támogatni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az I. 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 
81/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2016-2017. évi fordulóján az utánpótlás-nevelési feladatok 
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megvalósításához szükséges önrészt 436.337.-Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére 
támogatás formájában biztosítja, viszont a TAO pályázat személyi jellegű ráfordításához 
kapcsolódó önrészt nem biztosítja. A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2017. 
szeptember 30. 
2) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére az utánpótlási-nevelési feladatok 
megvalósításához szükséges önerőt 436.337-Ft-ot az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének 15. számú melléklet 19. egyéb támogatások sora terhére biztosítja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: A II. számú határozati javaslathoz érkezett egy módosító javaslat 
Mikesy Tamástól, mely szerint a sportpálya kapu építését szerepeltesse a sportegyesület a 
jövő évi TAO pályázatban. Kérdezte a képviselőket, aki ezen módosítással 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 
82/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint ha a Visegrádi Sportegyesület 
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) az ún. TAO pályázat 2017/2018. fordulóján részt vesz, akkor az 
önkormányzat kéri a bejárati kapu építését a sportpályát üzemeltetővel, Bártfai Istvánnal 
egyeztetett tartalommal szerepeltetni a pályázatban. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az II. számú határozati javaslatot, a 
módosítással együtt 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 
83/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, ha a Visegrádi Sportegyesület 
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) az ún. TAO pályázat 2017/2018. fordulóján részt vesz, akkor a 
Visegrádi Sportegyesület által beadandó pályázatban kéri a 166/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú sportpályán található műfüves pálya felújítását és a bejárati kapu építését a 
sportpályát üzemeltetővel, Bártfai Istvánnal egyeztetett tartalommal szerepeltetni. 
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2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületet a képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: Visegrádi Sportegyesület Teqball pálya kialakítása kapcsán benyújtott 

pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítása iránti kérelem 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Visegrádi Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
Teqball szabadtéri sportasztal kialakítására pályázatot szeretne benyújtani. VSE 
elnökhelyettese Szendrey Lajos a pályázat megvalósításához szükséges 10%-os, 78.882.-Ft 
összegű önrész önkormányzat által történő biztosítása érdekében támogatás iránti kérelmet 
terjesztett elő. A kérelmében az önrész biztosítása mellett kérte azt is, hogy az önkormányzat 
a pályázat beadását támogassa illetve nyertes pályázat esetén az önkormányzat tulajdonát 
képező 166/3 hrsz-ú ingatlanon közösen kijelölt helyre történő kihelyezését engedélyezze. A 
Teqball asztal összértéke: 788.424.-Ft.  Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság együttes ülésén a kérelmet 
megtárgyalta és azt a javaslatot fogalmazta meg, ami az előterjesztésben is határozati 
javaslatként szerepel. Az önrész fedezete a 2017. évi költségvetés egyéb támogatások során 
rendelkezésre áll.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság csak is azt támogatja az idén, hogy az 
asztal beszerzésre kerüljön és hogy a lábazatát csinálják meg. Egyéb beruházást nem támogat 
az önkormányzat idén és az egyesületnek egyeztetnie kell az üzemeltetővel a kihelyezést. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több 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 
84/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Teqball szabadtéri 
sportasztal kialakítására irányuló pályázaton való részvételét támogatja.  
2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat megvalósításához 1 db teqball szabadtéri 
sportasztal felállításához szükséges 10%-os, 78.882.-Ft összegű önrészt a Visegrádi 
Sportegyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére támogatás formájában biztosítja.  
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén a teqball szabadtéri sportasztal 
az önkormányzat tulajdonát képező 166/3 hrsz-ú ingatlanon a Visegrádi Sportegyesülettel 
közösen kijelölt helyre kerüljön kihelyezésre.  
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4) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére a Teqball szabadtéri sportasztal 
kialakításához szükséges 78.882.-Ft összegű önerőt az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének 15. számú melléklet 19. egyéb támogatások sora terhére biztosítja.  
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. npr: Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Ez a kérelem az előző testületi ülésen szerepelt a napirenden és a képviselő-
testület akkor azt a döntést hozta, hogy egy összevont bizottsági ülésen a Pénzügyi és a 
Kulturális Bizottság ismételten tárgyalja meg a kérelmet. A Közművelődési, Oktatási, 
Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság 
együttes ülésén jelen volt az egyesület elnöke is, az ott elhangzottakat figyelembe véve a 
bizottságok azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy az önkormányzat egyszeri 1,5 millió 
forintos támogatást nyújtana az egyesület által megvásárolni kívánt Mercedes típusú tűzoltó 
autóra. A forrás részben a testvérvárosi alapból megmaradt összeg, valamint a marketing 
támogatásokra elkülönített és megmaradó összegből kerülne finanszírozásra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban 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 
85/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 1.500.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Visegrád, Fő u. 81.) 
részére az egyesület által megvásárolni kívánt Mercedes típusú tűzoltó autóra.  
2) A Képviselő-testület a támogatási összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 4/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 9. Pro Visegrád Kft 
"Visegrád városmarketing" támogatása és a 3. testvárosi alap (a pályázatok elbírálását 
követően megmaradt összeg) sorok terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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4. npr: Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás KONIS Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Mikesy Tamás: Az előterjesztés az előző ülésen beterjesztettnek megfelelő, csak akkor 
lekerült napirendről, mert kérte a testület, hogy az összevont bizottsági ülésen ezt is tárgyalják 
meg a bizottságok ismét. Ez megtörtént, melynek megfelelően a határozati javaslatok az 
előterjesztésben szerepelnek. Az I. számú határozati javaslatról javasolja, hogy mindenképpen 
döntsön a képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: Nyilván az első határozati javaslatnak van pénzügyi vonatkozása is, a 
második az egy elvi döntés tulajdonképpen.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság 3 millió forintot szavazott meg és ennél többet nem, kéri 
azokat, akik ezt a mozgalmat elindították, hogy szerezzenek támogatókat, hogy az 
önkormányzatnak minél kevesebb összeget kelljen ebbe beletennie. A második pontról pedig 
nem gondolja, hogy egyáltalán tárgyalni kellene a képviselő-testületnek, mert az a Kulturális 
Bizottság feladata. 
 
Félegyházi András: A Kulturális és a Görgey Emlék Bizottság döntött, valóban ez alapján is 
el lehetne indítani, az elvi döntésnek ez egy olyan fajta megerősítése lenne, amivel a tárgyalás 
komolyabb.  
 
Bálint Zsolt: Igen, de pénzügyileg nem támogatja a Pénzügyi Bizottság, illetve először 
kérdezzék meg a szobrászt, hogy egyáltalán eladná-e, ha igen milyen feltételekkel, és majd 
utána tárgyaljon erről egyáltalán a képviselő-testület. 
 
Félegyházi András: De erről nincs is benne szó. Tehát akkor Bálint Zsolt azt javasolja, hogy 
a II. számú határozati javaslatról ne döntsön a képviselő-testület, azt vegye le napirendről. 
Amennyiben ezzel a javaslattal a képviselő-testület egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással a Görgey Artúr tábornok szobra Visegrádon című pályázat lezárása 
előterjesztés II. számú határozati javaslatát levette napirendről.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mi fog történni annak tartalmával? 
 
Félegyházi András: Mivel a Kulturális Bizottságnak egyébként is van erről egy határozata, 
Mikesy Tamás fel fogja venni a kapcsolatot a művésszel, ez csak egy megerősítés lett volna a 
testület részéről.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A határozati javaslat második pontjához szeretne a 
tiszteletdíjából felajánlani és úgy gondolja, hogy az nem csökkentheti a 3 millió forintos 
keretösszeget, hanem az egy plusz összeg lesz, tehát, amit Bálint Zsolt mondott, az ezzel 
ellentételes.  
 
Bálint Zsolt: A támogatás hozzátehető, természetesen a 3 millió forinthoz, amennyiben többe 
fog kerülni, mint 3 millió forint.  



8 
 

 
Félegyházi András: A megvalósítással kapcsolatos szerződés biztosan képviselő-testület 
előtt lesz majd, tehát itt most csak egy keretösszeg került meghatározásra. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő I. 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 
86/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Görgey Artúr tábornok 
szobra Visegrádon című pályázatra Szkok Iván szobrászművész által benyújtott 1/1-es Görgei 
Artúrt ábrázoló mellszobrot megvásárolja.  
2) A Képviselő-testület a jelen állapotában kiégetetlen alkotást kiégetteti, majd az így 
elkészült samott-kerámia szobrot Dr. Áder János köztársasági elnök úrnak, mint a Magyar 
Honvédség főparancsnokának, és mint a visegrádi Görgei emlékév fővédnökének 
adományozza. 
3) A Képviselő-testület a szoborról egy bronz másolatot készíttet, melyet az eredeti tervnek 
megfelelően a Görgei lépcsőn helyez el megfelelő helyszíni térkialakítás (posztamens, 
esetleges táji elemek bontása és építése, stb.) után. 
4) A Képviselő-testület a szobor felállításához 3.000.000.-Ft keretösszeget az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) rendelet 1. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja és az összeget céltartalékként elkülöníti. 
5) A Képviselő-testület felkéri Mikesy Tamást, hogy a pályázó művészekkel vegye fel a 
kapcsolatot, és tájékoztassa őket a képviselő-testület döntéséről. 
 

Határidő: a szobor megvalósítására 2018. május 21. 
Felelős:  Görgei emlékbizottság 

 
5. npr: Gécs János 1218/1 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Gécs János a Dobos utcai faház bérlője kérelmet nyújtott be az ingatlan 
megvásárlására. Neki szerződésen alapuló elővásárlási joga van az ingatlan vonatkozásában. 
Az előzetes értékbecslés 1,5 millió forintban jelölte meg az ingatlan értékét. Ismert, hogy az 
ingatlan jogilag nem rendezett, mert kivett vízfolyás művelési ágú, az épület nem szerepel 
rajta, illetve a telekhatár is rossz helyen van. Az önkormányzat szeretné ezt a helyzetet 
rendezni, Bonifert Csaba földmérő el is késztette a változási vázrajzot, melyet a képviselő-
testületnek, mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek jóvá kell hagynia. Az összevont 
bizottsági ülésen ismételten megtárgyalásra került a kérelem. A bizottsági javaslat szerint egy 
összegben 10%-os vételár megfizetése történjen meg a maradék összeget pedig részletekben 
2018. december 31-ig fizesse meg Gécs János. A bizottság azt is megfogalmazta javaslatként, 
hogy ha a vételárat határidőben nem fizeti meg, akkor a 10% egyösszegű befizetés foglaló 
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címén a tulajdonos önkormányzatnál marad. A bizottsági ülés után jelzés érkezett, hogy más 
is szeretné megvásárolni ezt, ezért van két alternatíva határozati javaslat is. A B) határozati 
javaslat szerint az önkormányzat pályázat útján meghirdeti az ingatlant. Mivel Gécs Jánosnak 
elővásárlási joga van, ezért ő a pályázat során is nyilatkozhat arról, hogy élni kíván-e ezzel a 
jogával vagy sem.  
 
Mikesy Tamás: Amennyiben nem hirdeti meg az önkormányzat, hanem eladja Gécs 
Jánosnak, az milyen jogi következménnyel jár? 
 
Dr Szabó Attila: Mivel neki az önkormányzat által szerződésben biztosított elővásárlási joga 
van, ezért, ha nem megy az ingatlan értékbecslés alá az összeg, akkor jogilag alátámasztható, 
hogy neki eladja az önkormányzat az ingatlant.  
 
Schüszterl Károly: A pályázatban szerepeltetni kell azt is, hogy ez nem építési telek, itt csak 
ez a faház maradhat, legfeljebb azt lehet felújítani. 
 
Dr Szabó Attila: Természetesen a pályázatban szerepelni fog az is, hogy Gécs Jánosnak 
elővásárlási joga van.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
szavazásra kérte fel a képviselőket. Ismertette, hogy az I. számú határozati javaslat a 
telekrendezéssel kapcsolatos, annak nincs másik alternatívája, kérdezte a képviselő-testületet, 
hogy aki azt 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 
87/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bonifert Csaba 
földmérő technikus által 202/2017. számú, a Visegrád 1217/1, 1217/2, 1218/1 hrsz-ú 
földrészletek megosztásához, telekalakításához készített változási vázrajzot a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bonifert Csaba földmérő technikus által 203/2017. 
számú, a Visegrád 1218/1 hrsz-ú földrészleten lévő épület feltüntetéséhez készített változási 
vázrajzot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja, ezzel is megerősítve a 
Visegrád 1218/1 hrsz-ú földrészlet forgalomképes állapotát. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert jelen határozat 1) és 2) 
pontjában szereplő változási vázrajz aláírására, annak a Pest Megyei Kormányhivatal 
Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályához történő benyújtására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A II. számú határozati javaslat A) alternatívája rendelkezik a pályázat 
kiírásáról, kérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) 
pontja alapján Visegrád, 1218/1 hrsz-ú, természetben Visegrád, Lepence-Völgy, Dobos utca 
1218/1 hrsz-ú alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanát a vagyonrendeletnek 
megfelelő 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 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 az ingatlanra érkezett konkrét vételi 
ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
6. npr: A 72/2017. (03.22.) számú a Településképi Arculati Kézikönyv 

megalkotására adott megbízási tárgyú határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: A Képviselő-testület az elmúlt ülésen határozott arról, hogy a Település 
Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatosan megbízza Szabó Juliannát, vele köt 
szerződést. Közben jelezte, hogy idő közben más településen is szerződést kötött, ezért egy 
technikai kérésük volt, hogy Dr Kissfazekas Kornéliával – akivel egyébként is közösen 
készítenék az anyagot -  kössön szerződést az önkormányzat. A szerződés egyéb 
vonatkozásaiban változatlan marad.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki 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 
89/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 72/2017. (03.22.) 
ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja.  
2) A képviselő-testület - figyelemmel Szabó Julianna 2017. március 29-én érkezett 
kérelmére - úgy dönt, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével Dr. Kissfazekas 
Kornélia építész-urbanista, vezető településtervezőt, mint egyéni vállalkozót bízza meg, 
1.000.000.-Ft+0%Áfa vállalkozói díj ellenében. A határozat egyéb rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
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3) A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, a 
vállalkozási szerződés Dr. Kissfazekas Kornélia egyéni vállalkozóval történő aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes 

műemlék épületének felújításához kapcsolódó régészeti munkák érkezett 
árajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az általános Iskola régi, műemlék épületének felújítási munkálataira 
Önkormányzatunk a BAU-VIP Generál Kft-vel kötött vállalkozási szerződést. A szerződés 
értelmében a munkálatokat 2017. június 15. napján kezdi meg a vállalkozó. A régi épület alatt 
húzódik Visegrád történelmi múltjának egy jelentős épülete, ezért most adódott az alkalom, 
hogy a felújítási munkálatoknál érdemes lenne régészeti szempontból feltárni, ezért a 
régészeti munkálatokra árajánlatot kért be az önkormányzat a régészeti feltárásokat 
kizárólagos joggal végző Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumtól. A szakmai 
feladatok 1.600.000.-Ft+27% Áfa, összesen 2.032.000.-Ft ajánlatot adott, a földmunkát a 
BAU-VIP Generál Kft végzi el. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 
Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. március 30-án tartott 
együttes ülésén támogatta az öreg épület régészeti feltárására tett javaslatot és elfogadásra 
javasolta a Mátyás Király Múzeum által adott árajánlatot azzal, hogy a régészeti munkák 
megkezdését az egykor kegyhelynek helyet adó mai kémia terem területén kell megkezdeni. 
A régészeti munkák feladataira a pénzügyi fedezet a költségvetés általános tartalék során áll 
rendelkezésre.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki 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 
90/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének felújítási 
munkálataihoz kapcsolódó régészeti feltárásokra a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeumot bízza meg - azzal a kikötéssel, hogy a régészeti feltárás során szükséges kézi 
földmunka elvégzését az iskola felújítási munkálatait elnyerő BAU-VIP Generál Kft végzi és a  
régészeti munkálatokat az egykori kegyhely területén kell megkezdeni - az ajánlatában 
szereplő tartalommal és 1.600.000.-Ft+áfa összesen 2.032.000.-Ft áron. 
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2) A képviselő-testület a régészeti munka elvégzésének a díját az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Mátyás Király 
Múzeummal kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: Élelmiszer áruház (Visegrád, Rév u. 10., 92 hrsz, CBA) épület bérbeadása 

                    Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Mint ismeretes az önkormányzat eddigi döntései, valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal határozata alapján kisajátította a CBA épületét, és a kártalanítás 
összegét bírósági letétbe helyezte, így az ingatlan tulajdonba került. Az új áruház építésével 
kapcsolatos előkészületek folyamatban vannak, viszont a jelenlegi üzemeltetővel, aki jogcím 
nélküli használóként üzemelteti az áruházat szerződést kellene kötni. Tekintettel arra, hogy az 

ingatlant az áruházat korábban is üzemeltető, érvényes működési engedéllyel rendelkező 
Halmschlager Trade Zrt. tartja birtokban, valamint az áruház műszaki állapotára tekintettel új 
bérbeadás esetén egy esetleges új bérlő a jelenlegi műszaki állapot mellett nem kapna 
működési engedélyt, ezért javasolt zárt pályázati eljárás útján, az ingatlant jelenleg is 
birtokban tartó és működtető társaság meghívásával bérbe adni az ingatlant. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az új áruház építésére, üzemeltetésére is csak ez az üzleti kör lenne alkalmas. 
Tehát a határozati javaslat szerint az önkormányzat egy zárt versenyeztetési eljárást folytatna 
le.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki 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 
91/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 
Visegrád, Rév u. 10. (92 hrsz-ú, CBA épület) szám alatti „kivett áruház” művelési ágú 975 m² 
területnagyságú ingatlant élelmiszer áruház működtetése céljából az előterjesztésben 
foglaltak figyelembevételével zárt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni, melyre a 
Halmschlager Trade Zrt-t (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 83.) hívja meg.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a zártkörű 
bérbeadással kapcsolatos eljárás lefolytatására, valamint a helyiségbérleti szerződés 
megkötésére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visegrád Löfler bánya, wellness hotel útcsatlakozási terve kapcsán érkezett 

kérelem megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A volt Löfler bánya területén épült és felbe hagyott ingatlant új 
tulajdonos vásárolta meg. Újra kell engedélyeztetni a terveket. Jelen pillanatban ennek a 
teleknek nincsen közterület kapcsolata, mivel a 11-es út nem ott fut, ahol a térképen van. 
Viszont ma biztosan nem tudnak építési engedélyt kapni közútkezelői nyilatkozat nélkül.  
Először ezt egy változási vázrajzzal rendezni kell a szabályozási tervnek megfelelően, utána a 
szabályozási terv szerint kisajátítható vagy szóba jöhet egy ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adás is, mivel az összes érintett terület a Magyar Állam tulajdonát képezi. A Hotel 
VSGRD Kft. vállalja az útlejegyzés anyagi vonzatát és a szükséges ügyintézést. Visegrád 
Város Önkormányzatának tulajdonába az út fenti indokok miatt csak később kerülhet, így 
jelenleg az építési engedély megadásához egy elvi közútkezelői hozzájárulást kérnek. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki 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 
92/2017. (04.03.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wettstein & Társa Bt 
(1081 Budapest, Andrássy út 34.) által benyújtott Visegrád Löfler bánya, wellness hotel 
útcsatlakozási engedélyes terveit támogatja, azzal a feltétellel,  

1. hogy szabályozási terv szerinti változási vázrajz készüljön a területről,  
2. az út rendezése kiterjedjen a mellékelt szabályozási tervi részlet sárgával jelölt részére 

is, 
3. hogy az út jogi kialakításával kapcsolatban az önkormányzat nem tud pénzügyi forrást 

biztosítani.  
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újonnan kialakításra kerülő út 
változási vázrajz záradékolását követően kezdeményezzen tárgyalásokat az úttal érintett 
Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vagyonkezelőjével a kialakításra kerülő út 
önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében. 
 

Határidő: 2017. július 30. 
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 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Szám:    9/2017. 
Határozatok száma: 93-113/2017. (04.19.) 
Rendelet száma:  8/2017. (IV.20.) 
   9/2017. (IV.20.)  
    
   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. április 19-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

1. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetéről 

2. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájáról 

3. Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.11.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
megalkotása 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 

6. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2016. évi végrehajtásáról 
7. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való részvétel   
8. Egyes önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése 
9. Nagy parkban álló pavilon bérlésére kiírt pályázatra érkezett ajánlat elbírálása 
10. Képviselői tiszteletdíj felajánlások jóváhagyása a Keresztelő Szent János 

Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási költségeire 
11. Utcanév és házszámtáblák elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
12. A Visegrádi Fellegvár Óvoda épületének helyet adó 72 hrsz-ú ingatlan és a 71/1, 

71/2 hrsz-ú földrészletek összevonásáról szóló változási vázrajz elfogadása  
13. Nagy Dániel kérelme a Visegrád, 236/14 hrsz-ú ingatlan telekalakítási 

vázrajzának jóváhagyására vonatkozóan 
14. Visegrád Város Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, 

képviseletének ellátására érkezett ajánlatok megvitatása 
15. Makovecz Imre által tervezett Magyar László Tornacsarnok felújításának és 

bővítésének kivitelezési terveinek elkészítésére érkezett tervezői ajánlat 
16. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
17. Egyebek 

 



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 19-én 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  
 
 

Meghívottak: 
 
    Kovács László rendőr alezredes kapitányságvezető 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

Herdics Antal rendőr őrnagy őrsparancsnok 
 
 
 

 
 



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő jelezte, hogy 
egy kicsit késik, Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester pedig a mai ülésen nem tud részt 
venni.  
Ismertette az ülés napirendjét, mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István lépviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kovács László r. alezredes kapitányságvezető 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Kovács László kapitányságvezetőt, valamint Herdics Antal 
őrsparancsnokot.  
 
Kovács László: Bemutatta Herdics Antal őrsparancsnok urat, aki Mokrai Gabriella 
őrsparancsnok asszony távozását követően került a Visegrádi Rendőrőrsre. Számára már nem 
ismeretlen Visegrád, hiszen a tahitótfalui rendőrőrs kötelékéből már kellett szolgálatot 
teljesítenie itt, tehát ismeri a területet.  
A rendőrkapitányság beszámolója, mely írásban a képviselő-testületnek is megküldésre került 
ugyan abban a struktúrában készült el, mint az eddigi évek folyamán. Elmondható, hogy ismét 
sikerült a bűncselekmény számokat csökkenteni a terület egészére - tehát Budakalásztól 
Visegrádig – nézve. Tulajdon elleni szabálysértés kapcsán is elmondható a csökkenés. A 
migráció ezen a területen még nem jelent problémát, de ezzel együtt a közrendvédelmi 
eljárások során ezt a rendőröknek folyamatosan figyelniük kell. A palotajátékok a tavalyi 
évben is rendben lezajlottak, aminek a biztosítása mindig egy nagy kihívás a 
rendőrkapitányságnak. A bűn-és baleset megelőzés vonatkozásában keresik a lehetőségeket, 
ebbe folyamatosan csatlakoznak bele az iskolák is. Sikerült csökkenteni a területen a súlyos 
sérüléssel járó balesetek számát, köszönhetően a biztonsági öv használatára vonatkozó sűrű 
közúti ellenőrzéseknek, illetve figyelemfelhívó kampánynak. A polgárőrségekkel, a 
kormányhivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal is jó az együttműködésük. Visegrádon 
sajnos a szolgáltatós telefonos csalások száma szaporodott meg, illetve a szállásadó helyeken 
tulajdonítottak el érékeket. Visegrád parkolási rendjére vonatkozóan sok jelzés érkezett, a 
közlekedésrendészet munkatársai több intézkedést is kezdeményeztek a településen és amióta 
elkezdett helyreállni a rend, azóta csak ellenőrizni járnak vissza, igyekeznek a turista szezonra 
kialakítani és megszoktatni az emberekkel egy élhető rendszert.  
 
Mikesy Tamás: A rendőrőrs felújítása megtörtént az önkormányzat részéről. Mikor fog újra 
rendőrőrsként működni az épület? Visegrádon elterjedt az a hír, hogy a rendőrök kifejezetten 
a polgármester kérésére büntetik a lakosságot. Ezt a félreértést tisztázni kellene. megköszönte 
az tavalyi évben a rendőrség által nyújtott segítséget a rendezvények kapcsán és kéri, hogy 
idén is folytassák ezt a jól bevált gyakorlatot.  
 
Kovács László: Valóban a rendőrőrs jól átgondoltan komfortosan megújult, ahol három 
munkaállomás alakult ki, ebből kettő már használatban van, az őrsparancsnok és a körzeti 



megbízott, amikor szolgálatban van, használja is. A visegrádi rendőrőrs soha nem volt 24 
órás, és most sem az, mert az állomány létszáma ezt nem engedi meg, de az őrsparancsnok és 
a körzeti megbízott egyre többet lesz itt.  
Közlekedésrendészeti akciót itt a területen csak az Országos Főkapitány, a Pest Megyei 
Főkapitány és a Szentendrei Főkapitány rendelet el. Elmondta, hogy Visegrádon a 
közlekedésrendészeti akciót Ő személy szerint rendelete el, mivel itt ilyen jellegű problémák 
merültek fel, erről több alkalommal a képviselő-testületi üléseken is volt szó, ezért ezzel 
kellett valamit kezdeni és szigorúbb intézkedéseket kellett hozni, de amikor látták, hogy kezd 
helyreállni a rend, akkor ritkították az ellenőrzéseket. 
A városi rendezvényeken ahogy eddig is, ebben az évben is együtt fognak működni a várossal 
és ha van eseménynaptár, azt szívesen fogadja a rendőrség, hogy idejében tudjanak ezekkel 
kalkulálni.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
megköszönte a beszámolót. Kérte a képviselő-testületet, aki a beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
_ Bártfai István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel (7 
főből) van jelen, határozatképes. – 
 
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 Képviselő-testületének 
93/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rendőrkapitányság értékelő jelentését a 2016. évben végzett rendőri tevékenységről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
- Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 5 fővel van 

jelen (7 főből) határozatképes – 
 

2. npr: A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 Meghívott: Spáth Gottfriedné a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője 
 
Félegyházi András: Spáth Gottfriedné jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni, de 
véleménye szerint távollétében is elfogadható a beszámoló. 
 
Dr Szabó Attila: Spáth Gottfriedné a Népjóléti Bizottság kérésére a visegrádi adatokkal 
kiegészítette a beszámolót, melyet ma küldött meg, ez kiküldésre került a testületnek is. 
 
Schüszterl Károly: Igen, ezt a bizottság nevében köszöni, ezeket az adatokat még szerették 
volna tudni. 



 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
megköszönte a beszámolót. Kérte a képviselő-testületet, 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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
94/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 

(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Megkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A 2016. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása egy technikai 
módosítás, egy lezárt költségvetéshez tartozik. A költségvetés módosítás adatai a 
beszámolóval megegyeznek, a módosított főösszeg 933.699. 896 Ft lett. A költségvetés 
módosítást a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte 
a képviselő-testületet, aki a rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen) megalkotta az 8/2017. (IV.20.) önkormányzati  rendeletét 
az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 8/2017. (IV.20.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2016. évi  költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
 



4. npr: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 

Félegyházi András: Megkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az önkormányzat valamint intézményei 2016. évben 1.037.502.398 Ft bevételt 
és 604.357.570 Ft kiadást teljesített. A bevételi oldalon kiemelendő a helyi adóbevételek az 
előirányzatnál jóval magasabb teljesítési szintje. A kiadások valamennyi intézménynél az 
előirányzaton belül maradtak, az önkormányzat kivételével ez igaz a dologi és felhalmozási 
kiadásokra is. Az önkormányzat esetében a dologi és felhalmozási kiadások elmaradtak a 
tervezettől, az ok egyrészt a csaknem 30 millió Ft 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalás, 
másrészt a gát beruházás II. szakaszának építése még el sem kezdődött, így a betervezett 151 
millió Ft fordított áfa sem került befizetésre. Legjelentősebb beruházás egyrészt a Tölgyfa 
utca szilárd burkolattal való ellátása volt, az élelmiszeráruház privatizálása és a rendőrőrs 
felújítása. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte 
a képviselő-testületet, aki a rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen) megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 9/2017.(IV.20.) önkormányzati rendeletét.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 9/2017. (IV.20.) önkormányzati  rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

5. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az írásos beszámoló kiküldésre került, mivel ezzel kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérte, 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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
95/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. március 22 – 2017. április 19. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 



 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

6. npr: Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2016. évi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Szabó Attila: Minden évben a zárszámadással egyidejűleg az előző évi belső ellenőrzési 
tevékenységéről be kell számolnia az önkormányzatnak. A képviselő-testület által elfogadott 
témákban a belső ellenőrzések megtörténtek, az ellenőrzési tervtől eltérés nem történt. Az 
írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is 
segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, 
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja nem merült fel. Az ellenőrzések fontosabb megállapításait, 
következtetéseit és javaslatait a belső ellenőrzési vezető által elkészített éves belső ellenőri 
összefoglaló jelentés tartalmazza. 
 
Bálint Zsolt: A konyhánál a normatíváknál volt egy olyan megállapítás, hogy kevesebbet 
használ fel a konyha, mint amit az önkormányzat ad, ez mit jelent? 
 
Dr Szabó Attila: Azt tárta fel az ellenőrzés, hogy nyersanyag norma magasabb, mint aminek 
lennie kellene. Az ellenőrzés egyébként azt is feltárta, hogy a konyha kapacitása elbírna 
többet is, ezért el kellene azon gondolkodni, hogy a környező településekről esetlegesen nem 
kellene-e igényeket keresni.  
 
Bálint Zsolt: A hivatalnál pedig volt egy megállapítás, hogy az anyakönyvvezetők pótlékára 
vonatkozóan, ez mit jelent pontosan? 
 
Dr Szabó Attila: Anyakönyvvezető az lehet, aki anyakönyvvezetői szakvizsgával 
rendelkezik és az ellenőrzés azt állapította meg, hogy mivel ez a képzettség szükséges a 
munkakör ellátásához, ezért erre külön illetménypótlék nem állapítható meg. Ez a pótlék 
azóta kivezetésre került. 
 
Bálint Zsolt: A VKG-nál pedig gyakorlatilag a nekik kiadott munkát papíron is vezetni 
kellene.  
 
Dr Szabó Attila: Igen, az ezzel kapcsolatos iratmintát az intézményvezetőknek meg is küldte, 
mert az ellenőrzés azt tárta fel, hogy ellenőrzöttebb legyen a VKG-nak a munkavégzése, mert 
nem lehet nyomon követni, hogy például az intézményvezetők milyen munkákat kérnek tőlük 
elvégezni, amihez anyagköltség is keletkezik. Ha ilyen megrendelések lesznek akkor jobban 
nyomonkövethetőek és az elszámolásuk is szabályszerű.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, 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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 



96/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 2016. 
évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentését jóváhagyja. 
  

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 
7. npr: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való részvétel   
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Az idei évben is kiírásra került ez a pályázat, amelyre önkormányzatok 
pályázhatnak kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. 
Idén egy pályázati célt lehet megjelölni, célszerű lenne, az orvosi rendelő felújítása. Az önrész 
mértéke az adóerőképességtől függ, ezért Visegrád 50%-os támogatásra jogosult, így az 
önrész mértéke is 50%.  A beruházás teljes költsége: 31.662.243.-Ft, az önrész mértéke 
15.831.122.-Ft, melyet az önkormányzat az általános tartalék sor terhére tud biztosítani.  
 
Bálint Zsolt: Bár nincs nagy valószínűsége, hogy nyerni fog az önkormányzat, de a bizottság 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy Tamás képviselő 
nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
97/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatás iránti 
kérelmet nyújt be a visegrádi Egészségház (Visegrád, Fő u. 38.) épületének belső 
átalakítására, felújítására, az alábbi pénzügyi feltételekkel: 
Támogatással igényelhető összeg (50 %): 15.831.121.-Ft 
Saját forrás: 15.831.122.-Ft   
Beruházás teljes költsége: 31.662.243.-Ft. 
2) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 50%-os, azaz 15.831.122.-Ft összegű 
saját forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja és gondoskodik az 
összeg elkülönítéséről a költségvetésben.   
3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 
aláírására.   
 



Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 2. illetve a szerződéskötésre folyamatos. 
 

8. npr: Egyes önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Az önkormányzatnak több olyan ingatlana van, melyek bizonyos 
feltételekkel beépíthetők, ezért szerepel ez a téma itt, mert el kellene fordulni azon, hogy 
ezeket az ingatlanokat értékesítésre jelölje ki az önkormányzat, tekintettel arra, hogy ezekből 
komoly bevételei nincsenek. Viszont, ha értékesítésre kerülnek akkor az új tulajdonosoknak 
adófizetési kötelezettségei is lesznek, ami ugyancsak bevételt jelent hosszabb távon is. A 
hivatal munkatársai összegyűjtötték azokat az ingatlanokat, melyeket értékesítésre lehet 
kijelölni. A Városfejlesztési Bizottság a Harangvirág utcában, az Újkert utcában, a 
Csukavölgy utcában, az Újhegy dűlőn, az Áprily völgyben, valamint a Rigó utcában lévő üres 
önkormányzati telket javasolja értékesítésre kijelölni.  Az önkormányzat számlavezető bankja 
jelezte, hogy a hatékonyság érdekében tud segíteni az értékesítésben, az ingatlanforgalmi 
szakértő által megállapított összegben, vagy annál magasabb értéken.  
 
Hintenberger András: A bizottság alapvetően egyetértett a javaslattal, de az eredeti 
javaslathoz képest három ingatlan esetében kérte, hogy a telkek értékesítését egyelőre ne 
indítsák el. Ennek az az oka, hogy a bizottság egy olyan programon dolgozik, ami 
megpróbálna egy olyan lehetőséget biztosítana a visegrádi fiatalok számára, hogy kedvező 
feltételek mellett jussanak hozzá építési telekhez és ennek azok az ingatlanok részei lennének.  

 
Dr Szabó Attila: Az A) alternatíva határozati javaslat a bizottság kérésének megfelelően 
készült el.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
98/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 
8 § b) pontja alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a 
vagyonrendeletnek megfelelő eljárás szerint értékesítésre jelöli ki: 

 
2)  

Sorsz
ám 

Hrsz Elhelyezkedés Művelési ág Terület 
(m2) 

HÉSZ 

1 195/9 Harangvirág u. 22 beépítetlen terület 485 Lke-4 
2 705/2 Újkert utca beépítetlen terület 2303 Üh-4 
3 271 Csukavölgy utca beépítetlen terület 5400 Üh-3 



4 904/3 Újhegy dűlő beépítetlen terület 1542 Üh-3 
5 1640/6 Áprily-völgy beépítetlen terület 747 Üh-1 
6 811/3 Rigó utca beépítetlen terület 1447 Üh-4 

A nyilvános pályázat kiírására, az ingatlan forgalmi felértékeltetésére, valamint 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 az ingatlanra érkezett konkrét vételi 
ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
9. npr: Nagy parkban álló pavilon bérlésére kiírt pályázatra érkezett ajánlat 

elbírálása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület 2017. február 16-i ülésén pályázatot írt ki a 
tulajdonában lévő, Nagy parkban álló faépítésű pavilonra bérlésére. A pavilon bérlésére 
határidőig egy érvényes pályázat érkezett, melyet a szomszédos pavilon tulajdonosa, 
Budenszkiné Toldi Mónika nyújtott be. A pályázó ajándéktárgyak, dísztárgyak, képeslapok, 
szuvenírek, valamint visegrádi kézművesek által készített dísztárgyak árusítására kívánja 
bérbe venni a meghirdetett pavilont. Pályázatában a pavilon bérleti díjaként havi 35.000.-
Ft+Áfa bérleti díjat jelölt meg, tekintettel arra, hogy helyiségek esetén annak bérleti díjáról a 
helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú 
önkormányzati rendelet alapján a felek szabadon állapodnak meg. Budenszkiné Toldi Mónika 
tehát határidőben érvényes ajánlatot tett, pályázatában a kiírásban foglalt pályázati feltételeket 
elfogadta. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Bálint Zsolt: Ez azt jelenti, hogy ha nem működik az árusítás, akkor is fizeti a bérleti díjat? 
 
Dr Szabó Attila: Igen, akkor is, tehát ez havi bérleti díjat jelent, határozott 5 éves 
időtartamra. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, 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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
99/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy parkban álló 
pavilon bérlésére kiírt pályázat érvényes és eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázatra kiírt határidőben egy érvényes ajánlat 
érkezett, melyet Budenszkiné Toldi Mónika (2023 Dunabogdány, Rigó u. 8.) nyújtott be. 



3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budenszkiné Toldi Mónika által ajánlott 35.000.-
Ft+Áfa/hó összegű bérleti díjat elfogadja és a pályázóval a Nagy parkban álló pavilon 
bérlésére helyiségbérleti szerződést köt. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Budenszkiné Toldi 
Mónikával kötendő helyiségbérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Képviselői tiszteletdíj felajánlások jóváhagyása a Keresztelő Szent János 

Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási költségeire 
Előterjesztő: Hintenberger András képviselő 

 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a régi oltárkép restaurálását a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszéke vállalta fel. A helyreállítás alapvetően a 
beavatkozáshoz szükséges anyag- és eszközigény fedezésére, a szükséges vizsgálatok, s a 
dokumentáció költségeire szolgál. A restaurálás hozzávetőlegesen 2,5 millió forint, melyre a 
képviselő urak mindannyian felajánlottak a tiszteletdíjukból erre összeget. 
 
Bálint Zsolt: Ez a kép az egyház tulajdona, mi történik akkor, ha úgy döntenek, hogy ezt a 
képet elviszik máshova, mert olyan értéket képvisel? 
 
Félegyházi András: Az érsekség, illetve a helyi egyházközség engedélye nélkül nem 
történhetnek nagy léptékű beruházások vagy eladások-vásárlások sem, tehát nem várható, 
hogy valaki ilyet kitalál.    
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérte, aki 
Hintenberger András képviselő felajánlását jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
100/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Hintenberger András képviselő 2016. évi november-december havi (161.980,-Ft), valamint a 
2017. év 12 havi (933.600,- Ft) tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz összesen: 1.095.580,- 
Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási 
költségeire. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki Bártfai István képviselő felajánlását jóváhagyólag elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
101/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő a 2017. év január havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
77.800,-Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének 
restaurálási költségeire.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester felajánlását 
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
102/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2017. év három és fél havi (januártól-április 
15-ig) tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 549.658,-Ft felajánlását a Keresztelő Szent 
János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási költségeire.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki Bálint Zsolt képviselő felajánlását jóváhagyólag elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
103/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 



1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2017. év január havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800,-Ft 
felajánlását a Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási 
költségeire.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki Mikesy Tamás képviselő felajánlását jóváhagyólag elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
104/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2017. év január havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800,-
Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének restaurálási 
költségeire.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérte, aki Schüszterl Károly képviselő felajánlását jóváhagyólag 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
105/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képviselő 2017. év május havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
77.800,-Ft felajánlását a Keresztelő Szent János Plébánia Templom régi főoltárképének 
restaurálási költségeire.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Templom Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 



Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

11. npr: Utcanév és házszámtáblák elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Visegrádon a címnyilvántartás felülvizsgálata elindult és ennek kapcsán 
számos utcában változott meg a házszám. Mivel ez a változás hivatalból történik, ezért a 
házszámtábla kihelyezése az önkormányzat feladata, illetve az utcanév táblák cseréje, 
valamint kihelyezése is. Ezért az önkormányzat árajánlatot kért be ezek elkészítésére, az 
előterjesztésben szerepel erről egy összefoglaló táblázat. A Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a témát és az ő javaslatuk szerepel a határozati javaslatban.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a kiválasztás során a minták alapján megpróbálták 
azt kiválasztani, amelyik a legkevésbé sérülékeny ezért a tűzzománc tábla nem kerülhetett 
kiválasztásra, illetve a másik cég 5 év garanciát is vállalt a táblákra.  
 
Félegyházi András: Megköszönte Kacsán Györgynek a táblák grafikai terveinek elkészítését. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben lévő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
106/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy peremezett, porszórt 
horganyzott lemez kivitelű 750 db házszám és 150 db utcanév tábla készítésével 1.191.000.-
Ft+Áfa=1 512 570.-Ft vállalkozási díj ellenében az AFV Tábla Kft-t (1102 Budapest, Halom 
utca 14. 2./I./7.) bízza meg a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő 
tartalommal.  
2) A képviselő-testület az utcanév és házszámtábla készítésének költségét az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklet 
12. utcanév és házszámtáblák sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az AFV Tábla Kft-vel 
kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

12. npr: A Visegrádi Fellegvár Óvoda épületének helyet adó 72 hrsz-ú ingatlan és a 
71/1, 71/2 hrsz-ú földrészletek összevonásáról szóló változási vázrajz elfogadása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Mint ismeretes az önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel a 
Fellegvár Óvoda épületének fejlesztése, bővítése, annak érdekében, hogy a jelenleg 75 óvodai 
férőhellyel működő intézmény korszerűbb és a hatályos jogszabályoknak is megfelelő keretek 



között tudjon működni. E cél megvalósítása érdekében első lépésként az óvoda épületének 
helyet adó 72 hrsz-ú, valamint a szomszédos 71/1 és 71/2 hrsz-ú, földrészletek összevonására 
van szükség. A földrészletek összevonásához szükséges változási vázrajz elkészítésével 
Bonifert Csaba földmérőt bízta meg az önkormányzat, aki a változási vázrajzot elkészítette és 
a vázrajz az illetékes földhivatalnál záradékolásra került. Ez alapján a 71/1 és 71/2 hrsz-ú 
földrészletek beleolvadnak a 72 hrsz-ú földrészletbe és 72 hrsz-al kivett Óvoda művelési 
ággal szerepelne az ingatlan-nyilvántartásban.  Ahhoz, hogy a telekösszevonás az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerülhessen, szükség van a változási vázrajz tulajdonosi jogokat 
gyakorló Képviselő-testület által történő elfogadására és ezt követően kerülhet sor akkor a 
telekalakításra.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
107/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 72, 71/1 és 71/2 helyrajzi számú földrészletek 
telekalakításához Bonifert Csaba földmérő technikus által készített, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala által záradékolt 253/2017. iktatószámú változási 
vázrajzot az abban szereplő tartalommal elfogadja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert jelen határozat 1) 
pontjában hivatkozott a határozat mellékletét képező tartalmú változási vázrajz aláírására, 
annak a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályához 
telekalakítási eljárás megindítása céljából történő benyújtására. 
 

Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr.: Nagy Dániel kérelme a Visegrád, 236/14 hrsz-ú ingatlan telekalakítási 

vázrajzának jóváhagyására vonatkozóan 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Dr. Nagy Dániel 2025 Visegrád, 896 hrsz. alatti lakos a tulajdonában álló 
236/13 helyrajzi számú építési telek megközelíthetőségének problémájával fordult az 
önkormányzathoz, ugyanis a jogi és a tényleges határ elválik  egymástól, illetve az 
önkormányzati ingatlanon időközben két garázssor is létesült. A jogi helyzet rendezése 
érdekében egy változási vázrajz készült, melyet a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak 
szükséges jóváhagynia. Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
108/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bonifert Csaba 
földmérő technikus által, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 236/14, 
236/15, 236/16, 236/19 és 245 hrsz-ú földrészletek telekhatár rendezéséhez készített változási 
vázrajzot az abban szereplő tartalommal elfogadja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert jelen határozat 1) 
pontjában hivatkozott a határozat mellékletét képező tartalmú változási vázrajz aláírására, 
annak a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályához 
telekalakítási eljárás megindítása céljából történő benyújtására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Visegrád Város Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, 

képviseletének ellátására érkezett ajánlatok megvitatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Amint azt a képviselő-testület tudja Dr Kiss György ügyvéd úr 
nyugdíjba vonulása után a Czövek és Deme Ügyvédi Irodát bízta meg az önkormányzat az 
átalános jogi ügyeinek ellátásával. Az ügyvédi irodát vezető Dr Czövek János váratlan tartós 
külföldi munkavégzése miatt az ügyvédi iroda másik ügyvédje Dr Deme János 
kezdeményezte az Önkormányzat és az ügyvédi iroda között fennálló szerződés felbontását.  
Több ajánlat közül Hock Gyula ügyvéd urat javasolja megbízni az általános ügyvédi 
feladatokkal, és Dr Kádár Petrát pedig az önkormányzat tulajdonában lévő cégek, 
közalapítványok jogi feladataival. Dr Kádár Petrával egy keretszerződés kerülne megkötésre, 
eseti megbízásokkal. Hock Gyulával kötendő szerződés pedig általános megbízási díjat 
jelentene, ami az általános ügyvédi tevékenységet fedezi. A megbízási díjak az eddiginél 
egyébként alacsonyabbak, tehát nem kerül kedvezőtlenebb helyzetbe az önkormányzat.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyetért a határozati javaslatokkal. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, 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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
109/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzat általános jogi (ügyvédi) feladatainak, különösen önkormányzat által érintett 



perekben perbeli képviseletének ellátásával 2017. május 1-től határozatlan időtartamra 
megbízza Hock Gyula Ügyvédi Irodát (képviseli: Dr Hock Gyula, 1146 Budapest, Thököly út 
135.) havi 225.000.-Ft+áfa átalánydíjért.  
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő megbízási díjat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet dologi 
kiadások egyéb üzemeltetés sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Hock Gyula Ügyvédi 
Irodával kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. április 30. 

 
Félegyházi András: Kérte, 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 Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
110/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft és a Visegrádi Városfejlesztő Kft), közalapítványok  (Visegrád 
Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány és a Visegrád Sportjáért Közalapítvány) 
alapító okiratainak, alapszabályainak módosításával és az adásvételi szerződések 
elkészítésével 2017. május 1-től határozatlan időtartamra alkalomszerű, eseti megbízás 
alapján a határozat mellékletét képező árajánlatában lévő díjért Dr Kádár Petra egyéni 
ügyvédet (2025 Visegrád, Széchenyi u. 34.) bízza meg.  
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladatok elvégzésének a díját az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 
dologi kiadások egyéb üzemeltetés sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Dr Kádár Petrával 
kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. április 30. 

 
 
 
 

15. npr: Makovecz Imre által tervezett Magyar László Tornacsarnok felújításának és 
bővítésének kivitelezési terveinek elkészítésére érkezett tervezői ajánlat 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A Magyar László Tornacsarnok felújításának és korszerűsítésének, valamint 
bővítésének építésügyi hatósági eljárásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció 
elkészítésére Visegrád Város Önkormányzata szerződést kötött Sáros László építésszel. Idő 



közben az önkormányzat a tornacsarnok felújítására egy Kormány határozatot követően 200 
millió forintos támogatást kapott a kimondottan az épület felújítására és korszerűsítésére. 
Mivel az építmény felújítása és korszerűsítése 2017. január 1-jétől építési engedély nélkül 
végezhető munkának minősül, ezért szükségtelen a tornacsarnok felújítása és korszerűsítése 
építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése. Mindezek miatt a Sáros Lászlóval 
2017. január 23-án megkötött tervezési és felhasználási szerződés és annak 1. számú 
mellékletét képező Tervezési program módosítására van szükség. Viszont a beruházás 
megvalósításához kiviteli terv szintű tervezési dokumentációra van szükség, melyet a 
módosított tervezési ajánlat tartalmaz, valamint tartalmazza még a bővítésre vonatkozó 
árajánlatot is. Az első összeg a tervezői díj vonatkozásában 9.606.000.-Ft+27%Áfa, mely a 
200 millió forintos keretösszegből  teljes  egészében finanszírozható, a második tétel a bővítés 
tekintetében 1.500.000.-Ft+27%Áfa lenne, ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy ezt is 
megrendeli, akkor ezt a 2017. évi költségvetés terhére saját forrásból finanszírozható. 
 
Félegyházi András: Fontos azt kihangsúlyozni, hogy amikor a szerződés köttetett még 
szükséges volt az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, tehát akkor nem olyan 
munkára kötött a testület szerződést, amire nem volt szükség, ez  idő közben módosult.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottságnak még most is kétségei vannak afelől, hogy valaki 11 
millió forintot fog elvinni egy tervezésre, de a tornacsarnokot szükséges felújítani a gyerekek 
érdekében.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
elmondta, hogy az I. számú határozat a felújítás és korszerűsítésről szóló módosító határozat, 
kérte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy Tamás képviselő 
nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
111/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makovecz Imre által 
tervezett Magyar László Tornacsarnok felújításának és korszerűsítésének, valamint 
bővítésének építésügyi hatósági eljárásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció 
elkészítésére - a 248/2016. (12.08.) Ökt határozat alapján - 2017. január 23. napján Sáros és 
Társa Építésziroda Bt-vel kötött tervezési- és felhasználási szerződés vállalkozói díját 
9.606.000.-Ft+27%Áfa, mindösszesen 12.199.620.-Ft-ra módosítja, azzal, hogy a módosított 
szerződés alapján a tervezői munka részét képezi az engedélyes tervdokumentáció helyett a 
tornacsarnok I. (felújítási és korszerűsítési) ütemében megvalósuló, az 1850/2016. (XII.23.) 
Korm. határozat által támogatott felújítási és korszerűsítési munkák komplett kivitelezési 
tervei.  
2) A Magyar László Tornacsarnok Jóváhagyási tanulmányterve, illetve az I. ütemben 
megvalósuló, a Kormányhatározat által támogatott felújítási és korszerűsítési munkák 
komplett kivitelezési terveinek az 1. pontban szereplő összegű vállalkozói díja az 1850/2016. 
(XII.23.) Kormányhatározat a Magyar László Tornacsarnok épület felújítására és 
korszerűsítésére az önkormányzat által kapott 200.000.000.- Ft összegű támogatásból kerül 
finanszírozásra.  



3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Sáros és Társa 
Építésziroda Bt-vel kötendő tervezési-és felhasználási szerződés módosításának aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. április 30. 

 
Félegyházi András: A II. számú határozat a döntés-előkészítő jóváhagyási tanulmányterv 
elkészítésére vonatkozik, kérte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy Tamás képviselő 
nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
112/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makovecz Imre által 
tervezett Magyar László Tornacsarnok II. (bővítési) ütemének döntés-előkészítő Jóváhagyási 
tanulmányterv vállalkozói munkáival a Sáros és Társa Építésziroda Bt-t (képviseli: Sáros 
László György Ybl-díjas építész) bízza meg 1.500.000.-Ft+27%Áfa, mindösszesen 1.905.000.-
Ft vállalkozói díj ellenében. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő feladat elvégzéséhez szükséges vállalkozói díjat 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú önkormányzati 
rendelet 2. számú melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Sáros és Társa 
Építésziroda Bt-vel kötendő tervezési szerződés aláírására. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. május 15. 

 
16. npr:  Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Bártfai István képviselő a 2017. évre járó február, március, április és 
május havi tiszteletdíjának összegéről még nem rendelkezett. 2 havi tiszteletdíját a Szent 
György Lovagrendnek ajánlja fel működési költségekre, valamint eszköz beszerzésre.  A 1 
havi tiszteletdíjával a kültéri edzőpark költségeihez járul hozzá, valamint szintén 1 havi 
tiszteletdíját az építőtábor költségeire ajánlja fel. 
Kérte, aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Mikesy 
Tamás képviselő nem voltak jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
113/2017. (04.19.) 
HATÁROZATA 

 



1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2017. év február március hónapra járó, 2 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összeg, azaz 155.600.- Ft a Szent György Lovagrend (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
részére történő felajánlását, működési költségekre, valamint eszköz beszerzésre. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szent György 
Lovagrenddel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Egyebek 

 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
Félegyházi András: Április 3-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület azokkal a 
napirendekkel, melyek az az előtti testületi ülésen lekerültek napirendről. 
Az elmúlt időszakban számos egyeztető fórum volt arról a javaslatcsomagról, melyet a 
Kormány elé terjeszt az önkormányzat miniszterelnök úr felkérésére. Ez olyan javaslatokat 
fogalmaz meg, mely kormányzati segítséget igényel.  
Tegnap volt Visegrádon az Icomos konferencia, melynek kapcsán a városháza-rendezvénytér 
beruházás Icomos díjáról szóló réztáblát is átadták.  
Az élelmiszeráruház kapcsán elmondta, hogy elindul a továbbüzemeltetés bérleti 
szerződésének kimunkálása, egy zártkörű pályáztatás fog lezajlani. Az áruház építésével 
kapcsolatosan pedig egy nyílt pályázatot kell elindítani, várhatóan több érdeklődő is lesz. 
Az iskola fejlesztés kapcsán készül a 6 konténerosztály, melyet a KLIK menedzsel, de az 
önkormányzat minden szükséges segítséget megad.  
 
Bálint Zsolt: A gátberuházás hogy áll? 
 
Félegyházi András: A földmű engedély megérkezett, de még nem jogerős, ha ez jogerőre 
emelkedik, akkor lehet benyújtani a közbeszerzési felügyelethez, ha onnan is visszaérkezik, 
akkor lehet testületi határozatot hozni a közbeszerzési eljárás megindításáról.  
 
Bálint Zsolt: Mikesy Tamástól szerette volna megkérdezni, hogy a nyárindító koncertről hol 
vannak a plakátok és molinók, mert tavaly arról volt szó, hogy ez készülni fog? 
 
Félegyházi András: Továbbítjuk a kérdést. 
Mivel egyebekben további 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 2017. május 5-én 8:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés napirendjét, mivel 
azzal kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki azt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Virágzó Visegrád Program koncepció elfogadása és Magyarország 
Kormánya elé felterjesztése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Hadházy Sándor országgyűlési képviselőt. Idén február 
közepén a FIDESZ-KDNP Frakció Visegrádon tartotta frakció ülését, melyre a polgármester 
és az alpolgármester meghívást kapott. Ezen alkalommal miniszterelnök úr arra kérte a 
városvezetést állítson össze egy olyan programcsomagot, amelyik arra lehet alkalmas, hogy a 
Kormány után tovább tudja gondolni és lehetőség szerint támogatni. Az elmúlt két és fél 
hónapban igyekeztek áttekinteni az előzményeket, valamint azokat a fejlesztési javaslatokat, 
melyek az elmúlt 20-25 évben keletkeztek és ezt tematikusan rendezett formában összegezték, 
melynek a váza és lényege került a testület elé most öt és fél oldalban. Ezek a fejlesztések 
messze túlmutatnak Visegrád szűk hatókörén, tehát mindenképpen egy szélesebb 
összefüggésrendszerbe helyezendő. Húsvét előtt egy egyeztetés sorozat zajlott, melyre 
meghívást kaptak a civil szervezetek, a Visegrádon működő állami vállalatok vezetői, a 
Visegrádon működő idegenforgalmi vállalkozások képviselői, valamint a három egyeztetésből 
kettőn részt vett országgyűlési képviselő úr is.  A program vázát és koncepcióját ismertették 
számukra és az ő értékes javaslatukat és hozzászólásaikat is igyekeztek a programba 
beépíteni.   
 
Mikesy Tamás: A három egyeztető fórumon mit reagáltak az érintettek? Hogy fogadták a 
dolgot? 
 
Félegyházi András: A civil szervezetek közül öt vagy hat képviseltette magát, itt főként 
koncepcionális hozzászólások voltak, mint a történelmi emlékhely státusz fontosságának 
elnyerése, a történeti emlékek egy kézben kezelésének fontossága. Fontos kiemelendő téma 
volt még a természeti környezet védelme, az erre való felhívás. Ezen túl pedig olyan kisebb 
léptékű kérdések merültek föl, melyek már konkrét megvalósulások. A második találkozás az 
állami cégek részvételével zajlott, ami nagyon tanulságos volt, hiszen ezeknek a 
szervezeteknek a vezetői átfogóan, szélesebb perspektívában látják Visegrádot, tehát a 
legtöbb koncepcionális téma itt fogalmazódott meg. A harmadik alkalom pedig a turisztikai 
vállalkozók részvételével zajlott, az ő felvetéseik jellemzően kisléptékű fejlesztésekre 
vonatkozott, illetve ők az infrastrukturális fejlesztéseket szorgalmazták, mint például a 
kerékpárút kiépítése.  
 
Mikesy Tamás: Ha már ilyen széleskörűen lett ez az anyag leegyeztetve, akkor célszerű 
lenne, hogy a résztvevők a végleges anyagot megkapnák.  
 
Félegyházi András: Megköszönte mindazok munkáját, akik segítségükre voltak ennek az 
anyagnak az elkészítésében, különös tekintettel Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesternek 
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és Hintenberger András képviselőnek, valamint Hadházy Sándornak, hogy érdemben segítette 
ezt a munkát.  
Elmondta, hogy a képviselőknek legutolsó verzióként kiküldött anyag tegnap éjszaka még 
kiegészítésre került két bekezdéssel a visegrádi kárpótlás elmaradása, valamint az 
önkormányzatot sajátos területi elhelyezkedéséből adódóan terhelő útdíj fizetés kapcsán.   
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a Virgágzó Visegrád Program Koncepciót 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 
114/2017. (05.05.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád működésével, 
jelenlegi fejlesztéseivel, közeli és középtávú jövőjének tervezésével kapcsolatos Virágzó 
Visegrád Program koncepciót elfogadja és Magyarország Kormánya elé javasolja 
felterjesztésre. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Virágzó Visegrád 
Program koncepció Magyarország Kormánya elé történő felterjesztésről intézkedjen. 
 

Határidő: 2017. május 10. 
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:    11/2017. 
Határozatok száma: 115-132/2017. (05.17.) 
Rendelet száma:  10/2017. (V.18.) 
   11/2017. (V.18.) 
   12/2017. (V.18.) 
 
    
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. május 17-én megtartott nyílt üléséről 

 

1. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a feladat 2016. évi ellátásáról 

2. Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2016. 
évről  

3. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2016. 
évről  

4. Visegrádi Városfejlesztő Kft működésének támogatása 
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
6. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 

rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
7. A helyi adókról szóló 19/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
8. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
9. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
10. Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek 

térítésmentes állami tulajdonba adása 
11. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház beszámolója a 2016. évi 

támogatás felhasználásáról 
12. Visegrád, 236/14, 236/15, 236/16, 236/19 és a 245 hrsz-ú földrészletek telekhatár 

rendezéséhez készített 2. számú változási vázrajz tervezet elfogadása 
13. Kemény Attila a Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület 

közterület használati díj mérséklése iránti kérelme 
14. Név nélküli 1217/2 hrsz-ú közterület elnevezése és Mogyoróhegy közterület 

elnevezés megszüntetése 
15. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Visegrádon 
16. Közmeghallgatás előkészítése 
17. Borlai Barbara a Mollis Pluvia Kft ügyvezetőjének Visegrád logó, címer 

és névhasználati engedély iránti kérelme 
18. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
19. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 17-én 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  
 
 

Meghívottak: 
 
   Bognár Judit Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 
   Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
 
 
Távol maradt képviselő: 
 

Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy késik, Bártfai István képviselő úr pedig a mai ülésen nem tud 
részt venni. Ismertette az ülés napirendjét, mely három pótnapirenddel bővülne: a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft működésének támogatása, a Borlai Barbara a Mollis Pluvia Kft 
ügyvezetőjének Visegrád logó, címer és névhasználati engedély iránti kérelme, valamint 
Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása. A Visegrádi Városfejlesztő Kft 
működésének támogatása napirendi pontot javasolta a Kft beszámolója után közvetlenül, 4. 
napirendi pontként tárgyalni. 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki azt 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 volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a feladat 2016. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bognár Judit Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Bognár Juditot és megkérte, hogy röviden ismertesse a 
beszámolót, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen írásban megkaptak. 
 
Bognár Judit: 2016-tól lényeges változás következett be, mivel a családsegítőt és 
gyermekjóléti szolgálatot összevonták, melynek a komplex családgondozás volt az indoka. 
Sajnos a munkaerőhiány kritikussá vált az intézményben, ennek ellenére igyekeztek minden 
családot ellátni. Jelenleg 7 fő hiányzik az állományból. Visegrádon 13 családot, ezen belül 32 
főt látott el intenzív segítőtevékenységgel a családgondozó 2016-ban, ezen kívül egyszeri 
tanácsadással, illetve adománnyal 19 főt. A jelzőrendszer nagy szerepet kapott a tavalyi évtől 
a felelősségalapú törvény következtében. A szolgálat jó kapcsolatban van az óvodával, az 
iskolával és a jelzőrendszer jól működik. A védőnővel rendszeres a kapcsolata a 
családgondozónak.  
 
Schüszterl Károly: A Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Mikesy Tamás: Vita volt a települések között a pénzügyi forrás hozzájárulásról, illetve 
ismert az állandó létszámhiány, hogyan mozdult ez el 2017-ben? 
 
Bognár Judit: Az álláshelyeket folyamatosan hirdetik, de nem túl nagy szerencsével. A 
pénzügyi forrásokkal kapcsolatban most pénteken lesz egy társulási ülés.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás beszámolóját elfogadja, 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 volt jelen) a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2016. évi feladat ellátásról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 

2016. évről  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Cseke Lászlót és megkérte, hogy röviden ismertesse a Pro 
Visegrád Kft 2016. évi pénzügyi mérleg beszámolóját, melyet a képviselő-testület tagjai 
előzetesen írásban megkaptak. 
 
Cseke László: A Kft. szerencsés évet zárt, a pénzeszközei hiánytalanul megmaradtak. Sajnos 
a könyvelő nem tudta már a Pénzügyi Bizottság ülésére átküldeni az anyagot, de a testületi 
ülés előtt kiküldésre került. 
 
Félegyházi András: A képviselő-testületnek, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek 
kell elfogadnia a beszámolót, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság előzetesen nem tudta 
megtárgyalni, javasolta, akinek van kérdése az anyaggal kapcsolatban, most tegye fel.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy neki több kérdése is lenne, de ezeket most a TV nyilvánossága 
előtt nem fogja feltenni, de szavazni sem fog, mert sok mindent nem értett az anyaggal 
kapcsolatban. Azt sem érti, hogy miért 16-án kell megkapni egy ilyen terjedelmű anyagot, 
ehhez több idő kellene, hogy át lehessen nézni.  
 
Mikesy Tamás: A kintlévőségekkel kapcsolatban kérdezi, hogy a Kft fel szokta szólítani a 
tartozókat, hogy rendezzék a számlájukat a telefonszámlák kapcsán? 
 
Cseke László: A tartozások a 2016 decemberi állapotokat tükrözi, ez januárban befizetésre 
került. Két olyan adós van, akiknek a felszólítás kiment, amennyiben ezt határidőre nem 
rendezik, akkor kizárásra kerülnek ebből a flottából. Az Ördögszekér 170 ezer forintos 
villanyszámla tartozását pedig mindenképpen be fogják hajtani rajtuk, főleg, úgy, hogy most 
ismét jön a palotajátékok és ők elkötelezték magukat, de csak akkor csinálhatnak bármit is, ha 
előbb ezt befizetik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Pro Visegrád Kft. beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr  Kucsera Tamás Gergely alpolgármester és Bártfai 
István képviselő nem volt jelen, Bálint Zsolt képviselő nem szavazott)  a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 

2016. évről  
Előterjesztő: Bozzay Péter a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 

 
- Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 

képviselő-testület 6 fővel (7 főből) jelen van. -  
 
Félegyházi András: Köszöntötte Bozzay Pétert és megkérte, hogy röviden ismertesse a 
Visegrádi Városfejlesztő Kft 2016. évi pénzügyi mérleg beszámolóját, melyet a képviselő-
testület tagjai előzetesen írásban megkaptak. 
 
Bozzay Péter: Fontosnak tartja, hogy a 10,5 millió forint mérlegfőösszeg mellett 2,3 millió 
forintos pénzügyi számviteli eredménnyel tudta zárni a VVF Kft. a 2016-os évet, tehát a 
szaldó pozitív. Tavaly sikeresen lezárásra került a KMOP és KEOP projekt, volt egy 
építésztábor, illetve az önkormányzat által a Kft-re átruházott egyéb feladatokat és a piac 
üzemeltetését is ellátta a cég.  
 
Bálint Zsolt: Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta, bár elmondta, hogy ő személy 
szerint ezzel nem ért egyet, mert ugyan a szaldó pozitív, de a 2,4 millió forint értékben 
nincsenek kifizetve számlák.  
 
Mikesy Tamás: A felügyelő bizottság is tárgyalta és ott ül olyan ember, aki ért a 
könyveléshez és ő azt mondta, hogy ez megfelel a jogszabályoknak, mivel így kell könyvelni.  
 
Bozzay Péter: Amire Bálint Zsolt képviselő úr rámutat, az a kiegészítő mellékletnek az a 
sora, aminek az a címe, hogy belföldi szállítók összes nyitott sora, amiről kötelezően be kell 
számolni. Valóban voltak lejárt határidejű számlák, de azóta ezek a számlák kifizetésre 
kerültek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a VVF Kft. beszámolóját 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 
117/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrádi Városfejlesztő 
Kft. 2016. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Bálint Zsolt: Kéri, hogy a Kft. éves munkatervét előzetesen kapja meg, mert ő ezt idén év 
elején sem látta. 
 
Bozzay Péter: Elmondta, hogy a VVF Kft. munkatervét februárban küldte meg a pénzügyre, 
illetve a legutóbbi testületi ülésen is esett szó a tervekről. A tavalyi évben a terveknek a nagy 
része valóra is vált, ami a Lepencei strand újranyitásának tanulmányterv elkészítését 
jelentette. Ebben az évben is további feladatok elé néz a cég, úgymint piacüzemeltetés, 
pályázatok, építésztábor lebonyolítása és minden egyéb, amit az önkormányzat rábíz.  
 

4. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft működésének támogatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A cég működésének fedezete a 2017. évi költségvetésben szerepel, a 
támogatási szerződés aláírására ad felhatalmazást az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat. Jelen pillanatban élőben lévő pályázat még, amit a Kft. kezel, az óvodafejlesztés. Az 
ügyvezetővel szinte napi kapcsolatban van, aki bármilyen gazdasági jellegű témában az 
önkormányzat segítségére van. Fejlesztéspolitikai jellegű meghívásokra az ügyvezető is 
szokott eljönni.  
 
Bozzay Péter: Fontos még megemlíteni a korábban a KMOP-s projektben résztvevő 
vállalkozó Miklós Csaba ellen folyó pert, amiben a Kft. képviseli a város érdekeit. A pert 
egyébként első fokon megnyerte a VVF Kft, de még természetesen nincs vége.  
 
Mikesy Tamás: Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a testület azért döntött úgy, hogy a VVF 
Kft-t továbbra is fönt kívánja tartani, mert úgy ítélte meg, hogy tud olyan feladatot adni a 
cégnek, amiben az a város hasznára lehet. Igaz, hogy ebben már akkor is volt vita a 
képviselők között, volt, aki ezzel egyet tudott érteni, volt, aki nem, de a költségvetés 
elfogadásakor is ez már tisztázva volt, és mindenki előtt világos volt, hogy a cég milyen 
feladatokat kap.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több 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 
118/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-t (Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Bozzay Péter ügyvezető) a 2017. 
költségvetési évet terhelő működési kiadásaira (bérek, járulékok) 4.700.000.- Ft összegű 
támogatásban részesíti. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 
8. (Visegrádi Városfejlesztő Kft támogatása) sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban a Kft 
javára megítélt támogatás átutalásáról intézkedjen. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. május 31. 

 
5. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A Berkenye utca cseréjére vonatkozó határozat határideje április 30-a 
volt, viszont a csereszerződést csak a Pilisi Parkerdő Zrt május végén tartandó felügyelő 
bizottsági ülését követően lehet majd aláírni. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót 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 
119/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. április 19 – 2017. május 17. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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6. npr: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A rendelet módosítását többek között az indokolja, hogy a tavalyi, illetve az 
idei évben is a Tölgyfa utcában filmforgatás kapcsán előfordult, hogy a stáb tagjai a 
gépkocsikkal elfoglalták az utcát, úgy, hogy a lakók nem tudták az ingatlanjaikat 
megközelíteni. A filmforgatási célú helyi közterület igénybevételét nem a helyi 
önkormányzat, hanem a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezi a mozgóképről szóló 
törvény értelmében, viszont a díjtétel az önkormányzatot illeti meg. Ez a törvény nem zárja ki 
azt, hogy a helyi önkormányzat a rendeletében bizonyos feltételeket előírjon, amit az 
engedélyező hatóságnak is figyelembe kell vennie. A másik indok a módosításra, hogy a 
közterület használati díj bruttó összegként kerül befizetésre, de mivel az önkormányzat nem 
tartozik bele az áfa körbe, ezért a rendeletben meghatározott díjtételekből az Áfát be kell 
fizetnie. A rendeletben ezért ezt tisztázni szükséges, illetve rögzíteni kell, hogy ez bruttó vagy 
nettó összegként értelmezendő-e. A Pénzügyi bizottság javaslata után az szerepel a 
rendeletben, hogy ebben az évben egyelőre maradjon ez bruttó összegként. További 
javaslatként fogalmazódott meg, hogy a turisztikailag kiemelt városközponti területek 
közterület foglalási díja magasabb díjtétel alapján kerüljön megállapításra. Továbbá bekerülne 
a rendeletbe az is, hogy a TDM és az Áprily Lajos Általános Iskola által szervezett közösségi 
rendezvények esetében nem kell majd közterület használati engedélyt benyújtani, elég, ha 
csak bejelentik egy levélben a rendezvényt.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság javasolta azt, hogy egyelőre maradjon bruttó összegként, 
az, ami most benne van a rendeletben és majd a jövő évben lehet esetleg ezen módosítani.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság a pénzügyi vonatkozást értelemszerűen 
nem tárgyalta, a filmforgatásra vonatkozó passzust fontosnak tartják betenni a rendeletbe, 
mert valóban elég szerencsétlenre sikeredett a Tölgyfa utcában az a filmforgatás.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mindkét alkalommal a hatósági szerződés egy nappal a 
forgatás előtt érkezett meg, illetve az első alkalommal már akkor, amikor a forgatás zajlott. A 
hatóságnak hány nappal előtte kellene megküldenie a szerződést-tervezetet?  
 
Dr Szabó Attila: A Pest Megyei Kormányhivatalnak sima eljárás esetén 30 nappal, gyorsított 
eljárás esetén pedig 5 nappal előtte kellene benyújtaniuk a filmforgatóknak a kérelmet a 
Kormányhivatalhoz, melyért kiemelt díjazást kell fizetni.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Jó lenne annak is időbeli határidőt szabni, hogy a 
Kormányhivatal mennyivel korábban nyújtsa be az önkormányzat felé a hatósági szerződést.  
 
Dr Szabó Attila: Belekerülhet a rendeletbe, hogy a filmforgatást megelőzően 3 nappal meg 
kell érkezzen a hatósági szerződés. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Módosító javaslatként kéri, hogy kerüljön bele a rendeletbe, 
hogy a meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását, amennyiben az a filmforgatás 
kezdetét megelőző 3. napig nem érkezik meg az önkormányzathoz.  
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Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen még elhangzott az a módosító javaslat, 
hogy a Visegrádon bejegyzett civil szervezetek közterület foglalási igényét a Pénzügyi 
Bizottság bírálja el a jövőben, ezt ne a testületnek kelljen minden egyes alkalommal. 
 
Dr Szabó Attila: Ez a rendelet 13. §-ának 9. bekezdését érinti, tehát a módosítás során ezt a 
bekezdést kell a javaslat szerint módosítani.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. 
Elmondta, hogy először az elhangzott két módosító javaslatról szükséges döntenie a 
képviselő-testületnek, majd a rendelet módosításról, melynek elfogadásához minősített 
többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester módosító javaslatával, 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 
120/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 12/2013. 
(V.24.) önkormányzati rendelet szövegébe kerüljön bele, hogy:”Meg kell tagadni a hatósági 
szerződés jóváhagyását abban az esetben is, ha a szerződés jóváhagyásra a filmforgatás 
napját megelőző harmadik napig nem érkezik meg az Önkormányzathoz.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Mikesy Tamás módosító 
javaslatával, 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 
121/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) 
önkormányzati rendelet 13.§ (9) bekezdésébe kerüljön bele, hogy: „A Visegrádon bejegyzett 
székhelyű civil szervezetek általi közterület-használat esetén a fizetendő díjból díjkedvezmény 
illetve mentesség kérelemre adható, mely kérelem elbírálása Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság hatásköre. Minden más szervezet általi közterület használat esetén a 10.§ 
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(5) bekezdés a-d) pontjaiban felsorolt közösségi rendezvények területei kivételével 
díjkedvezmény legfeljebb 100.000.- forint összegig polgármesteri hatáskörben adható, 
amennyiben ez az önkormányzatnak gazdasági érdekében áll. A 10.§ (5) bekezdés a-d) 
pontjaiban felsorolt közösségi rendezvények területeire vonatkozóan kedvezmény csak a 
képviselő-testület határozatával adható.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az imént elfogadott módosításokkal együtt 
a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről 
szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  megalkotta a 
10/2017. (V.18.) önkormányzati rendeletét „a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (V.18.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről 
szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 
 

7. npr: A helyi adókról szóló 19/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
- Bálint Zsolt képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel van 

jelen, (7 főből) határozatképes. –  
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Dr Balogh Mónika háziorvos, mint az Antemon Kft. ügyvezetője a helyi 
iparűzési adókötelezettségének elengedését vagy mérséklését kérte az önkormányzattól. 
Jogszabály lehetőséget ad arra az önkormányzatnak, hogy helyi rendeletében a háziorvosnak 
mentességet vagy kedvezményt biztosítson az iparűzési adó megfizetése alól, feltéve, ha az 
iparűzési adó alapja az adott évben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az Antemon Kft. 
esetében ez a feltétel adott, tehát nincs akadálya a mérséklésnek vagy mentesség 
megadásának. Az előterjesztésben két alternatíva szerepel, az A) a Pénzügyi Bizottság 
javaslata mely 50%-os kedvezményre vonatkozik, a B) alternatíva pedig a teljes mentességre.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az A) alternatívát fogadja el, kézfelemeléssel jelezzeí4 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) 
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megalkotja a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 11/2017.(V.18.) önkormányzati rendeletét.  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (V.18.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

8. npr: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet aktuális módosítása, mely ez év január 1-
jén lépett hatályba új településrendezési eszközként kötelezővé tette a Településképi Arculati 
Kézikönyv készítését (TAK) valamint a településképi rendelet módosítását, melyek 
kiegészítik a korábbi, önkormányzatok számára rendelkezésre álló eszközöket, úgymint a 
HÉSZ-t, Szabályozási Tervet, Szerkezeti Tervet, Településfejlesztési Koncepciót, a város 
építészeti örökségének védelméről szóló rendeletet és számos más, e területet érintő 
rendeletet. Ez a Kormány rendelet a partnerségi egyeztetésben is szigorúbb szabályokat 
állapított meg, így az önkormányzati rendeletet is hozzá kell igazítani a magasabb szintű 
jogszabályhoz. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
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 (Bártfai István és Bálint Zsolt képviselők nem voltak jelen) 
megalkotja a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
12/2017.(V.18.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (V.18.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 

1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  
 

9. npr: Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
- Bálint Zsolt képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 6 fővel 

van jelen, (7 főből) határozatképes. – 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A jegyző minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, a jogszabály 
által előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. Az írásos beszámoló kiküldésre 
került, szerencsére elmondható, hogy negatív folyamat nem indult el, a hátrányos helyzetű 
tanulók száma nem nőtt. Akik ebbe a kategóriába tartoznak azoknak a hátrányos helyzete a 
nehéz szociális körülményekre vagy a család szétesésére vezethető vissza. A polgármesteri 
hivatalban egy fő osztott munkakörben látja el a feladatokat a családsegítő társulás 
kollégájával együttműködve. A hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak, ami azt jelenti, hogy ingyenes étkezést kapnak az óvodában és az 
iskolában és egyszeri 5800,- Ft-os támogatásban részesülhetnek gyermekenként. Gyámügyi 
intézkedésre okot adó eset Visegrádon szerencsére nincsen.  
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 (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzőnek Visegrád 
Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készített átfogó 
értékelését jóváhagyja.  
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.  
 

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: 2017. május 31. 

 
10. npr: Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek 

térítésmentes állami tulajdonba adása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Viziközmű szolgáltatásról szóló törvény legújabb módosítása előírta, 
hogy 2017. július 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyonelemek tulajdonjoga 
törvény erejénél fogva a nyilvántartási értéken, ingyenesen a Magyar Államra száll át. Ez a 
szennyvízcsatorna vagyonelemeket érinti, melyek legfőképpen Szentgyörgypusztán és 
Diósban vannak, illetve a Schulek utcában. Az összes többi már eleve állami tulajdonban van. 
A szerződéstervezet ennek megfelelően el is készült, ahhoz, hogy a vagyonátadás 
megtörténhessen a képviselő-testületnek döntést kell hoznia.  
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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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 8. § (b) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 79. §.(4) bekezdése alapján Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő önálló átadási ponttal nem leválasztható víziközmű vagyonelemeit térítésmentesen a 
törvény erejénél fogva 2017. július 1-jén a Magyar Állam tulajdonába adja. Az Önkormányzat 
és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. a vagyonelemek és a fejlesztési források 
átadás-átvételéről 2017. június 30-ig írásban megállapodást köt. 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Magyar Állam 
képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel a határozat mellékletét képező tartalmú szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház beszámolója a 2016. évi 

támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyzője 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Mint ismeretes a kórház a tavalyi és az idei évben is támogatásban részesült 
az önkormányzattól, melyet a visegrádi lakosok szűrési programjára fordított. A támogatási 
szerződésben előírt beszámolási kötelezettségének tett eleget most a kórház. Egyúttal kérte  a 
kórház, hogy ha lehetősége van az önkormányzatnak, akkor támogatási összeget még 
egészítse ki, mert a keretet - a szűrésen résztvevők nagy számára tekintettel - túllépték. 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet és plusz 187.000,- Ft támogatást javasol még adni 
ebben az évben. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, nagyon köszöni a kórház munkáját, mert ez 
rendkívül fontos és hasznos dolog. Most 187.000,- Ft-al egészíti ki az önkormányzat a 
támogatást, ami így ebben az évben 1.062.000.-Ft lesz, a jövő évre vonatkozóan pedig 
novemberben egyeztetnek, hogy mennyi támogatásra lenne szükségük.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több 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 
124/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szent Kozma 
és Damján Rehabilitációs Szakkórház a 2016. évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
részére a meghirdetett szűrővizsgálatok lebonyolítására a 2017. évi 875.000,- Ft támogatáson 
felül egyszeri 187.000,- Ft összegű támogatást nyújt.  
3) A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott támogatási összeget az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 
19. egyéb támogatások sora terhére biztosítja. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

12. npr: Visegrád, 236/14, 236/15, 236/16, 236/19 és a 245 hrsz-ú földrészletek 
telekhatár rendezéséhez készített 2. számú változási vázrajz tervezet elfogadása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az elmúlt ülésen fogadta el a képviselő-testület a változási vázrajzot, Nagy 
Dániel ingatlanának közterület kapcsolat kialakítása kapcsán. A földmérő benyújtotta a 
kérelmet a Földhivatalba a telekalakítás céljából és most jelezték, hogy lehetőség van arra, 
hogy önálló helyrajzi számon szerepeljenek a Rákóczi utcai garázsok, de ehhez szükséges a 
változási vázrajz tervezet jóváhagyása.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatja ennek 
elfogadását, mert ez mindenkinek jó lesz, tiszta helyzetet teremt. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több 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 (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bonifert Csaba 
földmérő technikus által, a Visegrád 236/14, 236/15, 236/16, 236/19 és 245 hrsz-ú 
földrészletek telekhatár rendezéséhez készített 2. számú változási vázrajz tervezetet a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert jelen határozat 1) 
pontjában hivatkozott a határozat mellékletét képező tartalmú változási vázrajz aláírására, 
annak a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályához 
telekalakítási eljárás megindítása céljából történő benyújtására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Kemény Attila a Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület 

közterület használati díj mérséklése iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kemény Attila a Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület 
képviseletében kereste meg Visegrád Város Önkormányzatát. Az Egyesület 2017. szeptember 
2-án rendezi meg a XI. túraversenyét, mely idén áthalad Visegrádon. Egyik állomásként 
szeretnék igénybe venni a Fő utca nagy parkoló mögötti területét kb. 100 m hosszan délelőtt 3 
órára. A rendelet szerint a polgármester 50.000,- Ft-ért adhatna közterület használati   
engedélyt erre a területre, de az egyesület kérte a közterület használati díj mérséklését. Mivel 
a rendezvény nem profit orientált és nem gyorsulási versenyről van szó, ezért egyetért a 
Pénzügyi Bizottság azon javaslatával, hogy díjmentes legyen részükre a közterület használata. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság támogatja a díjmentességet és külön köszöni az 
egyesületnek, hogy időben benyújtotta a kérelmét.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több 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 (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kemény Attila a 
Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület képviselőjének közterület használati 
díj mérséklése iránti kérelmének helyt ad, azaz 2017. szeptember 2-án az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Fő utca „Nagyparkoló” melletti szakaszát a Szentendrei 
Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület veterán autós ügyességi feladat közösségi 
rendezvény megrendezése céljára ingyenesen biztosítja.  
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2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Kemény Attila a 
Szentendrei Szigeti Veteránautós és Motoros Egyesület képviselőjének részére az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján a közterület-
használati engedélyt adja ki. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Név nélküli 1217/2 hrsz-ú közterület elnevezése és Mogyoróhegy közterület 

elnevezés megszüntetése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A címnyilvántartás ellenőrzése folyamatosan zajlik és most olyanokat 
sikerült kiszűrni a rendszerből, amelyek között átfedések voltak, ezeket szükséges most 
rendezni. A Dobos utcából nyíló 1217/2 hrsz-ú közterület, ennek javasolt elnevezése 
Doboshegy dűlő lenne. A Mogyoróhegy utca mellett a Mogyoróhegy közterületnév is 
szerepel a címnyilvántartásban, azonban a Mogyoróhegy közterület mellett olyan ingatlan 
nem található, melyet házszámmal kellene ellátni, ezért ezen közterület elnevezést javasoljuk 
megszüntetni. 
 
Mikesy Tamás: A közművelődési bizottság megtárgyalta a témát és a Doboshegy dűlő 
helyett Dobos köz elnevezést javasol, mert dűlő egy nagyobb területet jelez.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a Közművelődési Bizottság módosító javaslatával 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 
127/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a 
Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági-és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely 
szerint az 1217/2 hrsz-ú közterület elnevezése „Doboshegy dülő” helyett „Dobos köz” legyen.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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15. npr: Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Visegrádon 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Kerékpáros Magyarország Szövetség menedzseli az EuroVelo6 kerékpár-
turisztikai szolgáltatásfejlesztési projektet. Ennek keretében a VEKOP-os pályázaton 
különböző kiegészítő eszközökre nyert támogatást minden dunakanyari település 
vonatkozásában. Május 10-én a Városfejlesztési Bizottság a következő helyszíneket jelölte 
meg a fejlesztésre. A sportpályánál 20 férőhelyes B+R parkolót, információs táblát, pihenő 
helyet, szervíz állványt és ivókutat. A Nagymarosi rév buszmegállónál a 85/8 helyrajzi számú 
önkormányzati területre 20 férőhelyes B+R parkolót, a TDM iroda elé 6 db kerékpáros 
támaszt, valamint a Kisoroszi révnél a 064 helyrajzi számú önkormányzati területre pihenő 
helyet szervíz állványt, ivókutat és 6 db támaszt. 
Az érintett ingatlanok esetében az önkormányzatnak egyrészt tulajdonosi hozzájárulást 
szükséges adnia, valamint a pályázati kiírás szerint a telepítés idejétől számított 5 évig a 
területet térítésmentesen kell biztosítani a Szövetség részére.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a jegyző úr által ismertetett 
négy területet találta alkalmasnak az Eurovelo-hoz csatlakozva. A kialakításnál kérték, hogy a 
főépítésszel egyeztetve kerüljenek kihelyezésre az eszközök, a város arculatához igazítva. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve egyéb 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 (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kerékpáros 
Magyarország Szövetség a VEKOP 4.1.1.-15 projekt kapcsán az önkormányzat tulajdonában 
és használatában lévő területeken kerékpáros infrastruktúra elemeket alakíthat ki a 
következők szerint: 

1. A sportpályánál (166 helyrajzi számú állami területre) 20 férőhelyes (kb 40 m²) 
B+R parkolót, információs táblát, pihenő helyet (kb 15 m²), szervíz állványt és 
ivókutat, 

2. A Nagymarosi rév buszmegállónál a 85/8 helyrajzi számú önkormányzati területen 
20 férőhelyes (kb 40 m²)  B+R parkolót, 

3. A TDM elé (64/14 helyrajzi számú önkormányzati területen) 6 db kerékpáros 
támaszt, 

4. A Kisoroszi révnél a 064 helyrajzi számú önkormányzati területen pihenő helyet 
(kb 15 m²) szervíz állványt, ivókutat és 6 db támaszt. 

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat vállalja a kijelölt területek 
terepmunkáinak elvégzését  és a kiépített kerékpáros infrastruktúra elemek állagmegőrzését a 
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telepítés idejétől számított 5 évig, valamint a területet térítésmentesen és óvadékmentesen 5 
évig biztosítja. 
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a határozat 1. 
és 2. pontjában foglaltak szerint a Kerékpáros Magyarország Szövetség részére állítsa ki.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Közmeghallgatás előkészítése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 54. §-a valamint a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 41.§ (2) bekezdése értelmében 
a képviselő-testületnek évente legalább egyszer előre meghirdetett időpontban 
közmeghallgatást kell tartania. Javasolja ezt 2017. június 14-én megtartani.  
Javasolt témák a Virágzó Visegrád Program, az iskolaépületek és a tornacsarnok felújítása, 
bővítése, tájékoztató a gát beruházásról, az élelmiszer áruház helyzete, a strand tanulmány, a 
11-es út állapota, felújítása, a közlekedési, parkolási helyzet Visegrádon, valamint az 
egyebek.  
 
Bálint Zsolt: Jó lenne, ha a Hilton szálló beruházói is eljönnének a közmeghallgatásra és 
beszámolnának a terveikről, mert a városban már igen csak elterjedtek különféle pletykák az 
épület további sorsáról.  
 
Dr Szabó Attila: Jelen pillanatban még mindig a Tourist Projekt „felszámolás alatt” Kft az 
ingatlan tulajdonosa.  
 
Félegyházi András: Meg fogja kérdezni azt a céget, aki bejelentkezett és akivel már egyszer-
kétszer egyeztetett az önkormányzat, hogy el tudnak-e jönni. 
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 (Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. június 14-én 18 
órakor a Városházán közmeghallgatást tart az alábbi témákkal: 

- Virágzó Visegrád Program 
- Az Áprily Lajos Általános Iskola és a Magyar László tornacsarnok felújítása, 

bővítése 
- Tájékoztató a gát beruházásról 
- Tájékoztató az élelmiszer áruház helyzetéről 
- Strand tanulmány 
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- A 11-es út állapota, felújítása 
- Közlekedési, parkolási helyzet Visegrádon 
- Egyebek 

2) A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy a közmeghallgatás helyben 
szokásos módon (Visegrádi Hírek, hirdetőtábla, honlap) történő meghirdetéséről intézkedjen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Szabó Attila  jegyző 

 
17. npr: Borlai Barbara a Mollis Pluvia Kft ügyvezetőjének Visegrád logó, 

címer és névhasználati engedély iránti kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Borlai Barbara a Mollis Pluvia Kft ügyvezetője először a tavalyi évben 
azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az általuk szervezett Salomon Ultra-
Trail Hungary elnevezésű terepfutó versenyhez kapcsolódóan - melynek egy szakasza 
Visegrádon haladt keresztül - engedélyezze a Salamon-toronyból rajtoló táv elnevezésében a 
„Visegrád” név használatát, továbbá kérte a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 
rajt- és célkapukon, valamint a verseny kommunikációs felületein a város logóját és címerét 
használhassák. Ekkor a képviselő-testület a 101/2016 (04.27.) határozatában engedélyezte 
mind a név, mind a címer és a logó használatát, de csak a tavalyi versenyre. Most viszont 
ismételten azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy idén is, valamint az elkövetkezendő 
években is ugyanígy szeretnék megrendezni ezt a versenyt, melyhez továbbra is kérik a név, 
címer, valamint a logo használatának engedélyezését. 
Tekintettel arra, hogy a tavalyi verseny lebonyolítása során nem merült föl semmi probléma a 
céggel, ezért úgy gondoljuk nincs akadálya annak, hogy a képviselő-testület ismét 
hozzájárulását adja a név, címer- és a logo használatához, melynek esetleges visszavonásáról 
a képviselő-testület bármikor dönthet. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva 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 
131/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Mollis 
Pluvia Kft (2071 Páty, Elvira krt. 28.) részére a „Visegrád” név, valamint Visegrád 
címerének és logójának használatát a „Salamon Visegrád Trail” elnevezésű versenyen 
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 a Mollis Pluvia Kft-t. 
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4.) Jelen képviselő-testületi határozat visszavonásig érvényes. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 

Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2017. évi március, április havi tiszteletdíját a 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium javára ajánlja fel. A felajánlás a képviselői tiszteletdíj 
járulékokkal növelt összegére vonatkozik, azaz összesen 155.600,- Ft. Kérdezte a 
képviselőket, aki a 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 
132/2017. (05.17.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2017. év március, április hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 155.600,- Ft felajánlását a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (2500 
Esztergom, Bottyán János u. 10.) támogatására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. Egyebek 

Félegyházi András: Kérte a lakosságot, hogy akinek kérdése, észrevétele, mondanivalója, 
vagy akár kritikája van, a 2017. június 14-én tartandó közmeghallgatáson vegyen részt.  
Elkészült a széles körben egyeztetett Virágzó Visegrád program, amelyet május 5-én a 
képviselő-testület el is fogadott. Mindenkinek köszönte a munkát, különösen Hintenberger 
András képviselő úrnak, illetve Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úrnak. Hogy ebből 
mi tud megvalósulni, az nem az önkormányzat kompetenciája, de fontos kiemelni, hogy ez a 
tanulmány helyben, önerőből készült el, melynek lényegi elemeit a közmeghallgatáson 
kívánják ismertetni.  
Elkezdődött a Település Arculati Kézikönyv készítése, mellyel kapcsolatban május 27-én 
szombaton lesz a polgármesteri hivatalban javaslat gyűjtés. 
 
Bálint Zsolt: A 11-es út mentén a hajóállomásnál kint vannak az oszlopok, amik lezárják a 
parkolót, holott az közterület.  
 
Félegyházi András: Az a Magyar Közút területe, a vállalkozóval felvette a kapcsolatot, 
jegyző úrral közösen szeretne vele ez ügyben egyeztetni. Mivel az önkormányzatnak olyan 
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szerződése van a Nemzeti Vagyonkezelővel, hogy ezt a részt nem zárhatja le, ezért 
mindenképpen tisztázni szükséges ezt a kérdést a vállalkozóval.  
 
Bálint Zsolt: Mikesy Tamástól kérdezte, hogy kért-e ajánlatot a Görgey szobor öntésére? 
 
Mikesy Tamás: Szkok Ivánnal egyeztetett, aki hozott egy öntőt, aki megnézte a szobrot, amit 
az önkormányzat meg kíván vásárolni. Első lépésként azonban a művésszel kell szerződést 
kötnie az önkormányzatnak, majd az öntőktől érkezett árajánlatok alapján lehet dönteni a 
kivitelezésről. Szlávics Lászlóval is beszélt, aki azt ígérte, hogy június elején eljön és megnézi 
a hivatal udvart, utána fog tudni árajánlatot adni.  
 
Bálint Zsolt: A költségvetésbe benne volt, hogy idén két új buszmegálló készül, hol vannak 
ezek? 
 
Félegyházi András: A Városfejlesztési Bizottságnak volt egy olyan döntése, hogy a város 
belső szakaszán azt a fajta buszmegállót szeretnék fölállítani, amelyik a rév megállónál volt. 
A tervezővel felvették már a kapcsolatot, aki engedélyezte az újrafelhasználását a terveknek, 
melynek majd egy jelképes összege lesz.  
 
Bálint Zsolt: Hogy áll az építésztábor? 
 
Hintenberger András: Az építész hallgatók kiválasztották azt a három lehetséges tervet, 
amelyikből egy megvalósulhat. A Városfejlesztési Bizottság ezeket megnézte, véleményezte, 
és kialakította azokat a főbb vonulatokat, amelyeket tovább kell tervezni. Erre a munkára 
júniusban kerül sor.  
 
Schüszterl Károly: A Mátyás király úton, ahol kivágták a fákat, mi van a járdával? 
 
Félegyházi András: A megbízott tervezőirodával szerződést kellett bontani, mert nem készült 
el a terv, így most kértek egy másik irodától árajánlatot, amit a napokban el is küldött. A 
megvalósítás mindenképpen idén lesz, ütemezetten tervezve, de a realitás az ősz. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az egészségház előtti parkolóra kitett behajtani tilos táblával 
kapcsolatosan kérdezte, hogy volt-e ez ügyben előzetesen bármilyen bizottsági vagy testületi 
döntés, illetve, hogy a kivéve engedéllyel megjelölés pontosan kire vonatkozik? 
 
Félegyházi András: A területet valamilyen szinten használók kezdeményezése volt ez, amit 
alapvetően Schüszterl Károly tanácsnok úrral egyeztettek annak idején. De való igaz, hogy 
ezek a forgalmi rend szabályozók nem biztos, hogy azt a hatást érik el, amit szeretnének vele. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ki kapott behajtási engedélyt oda? 
 
Dr Szabó Attila: A háziorvos, a háziorvosi asszisztens, a fogorvos, a fogorvos asszisztens, a 
védőnő, a piacfelügyelő és a VKG kapott behajtási engedélyt.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: És ha valaki más áll oda be, akkor ki az eljáró hatóság? 
 
Dr Szabó Attila: A rendőrség hatásköre, mivel az közlekedési szabálysértésnek minősül. 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint ez az állapot nem indokolt, mert csak akkor 
szabályozzon az önkormányzat, ha be is tudja tartatni. De ugyan ez a helyzet a VKG előtt is a 
Nagy Lajos utcában, mert ott sem látta még soha, hogy a rendőrség eljárt volna a 
szabálytalanul parkoló jármű tulajdonosaival szemben. 
 
Dr Szabó Attila: A betartatásra vonatkozóan a következő ülésen egy javaslat fog szerepelni a 
képviselők előtt, ami a lehetséges alternatívákat fogja fölvázolni, előzetesen bizottságokkal 
megtárgyalva. Tehát ki kell találni, hogy az önkormányzat a szabályok érvényesítését milyen 
módon, milyen alternatívákkal gondolja megoldani melyhez a szükséges jogszabályi hátteret 
is a képviselő-testület elé fogja terjeszteni.  
 
Félegyházi András: Ez minden egyéb, a közterületekkel kapcsolatos szabálytalan 
tevékenységekre is vonatkozik majd, mert mindenképpen szükséges valamilyen eredményre 
jutni ez ügyben.  
Mivel 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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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. június 7-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című KEHOP 1.4.1-15-
2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 7-én 16:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
 
Távol maradt képviselő: 
 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
    Hintenberger András 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Hintenberger András képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki 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 
Hintenberger András képviselő nem volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című KEHOP 1.4.1-15-
2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az árvízvédelmi gát II. ütemének közbeszerzési eljárás megindításáról 
szükséges a képviselő-testületnek döntést hoznia. Az ajánlattételi felhívást és az előterjesztést 
a képviselők megkapták. 
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem 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 
Hintenberger András képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2017. (06.07.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon című, KEHOP 1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú 
pályázati projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt) 112. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján a Kbt III. része szerinti (nemzeti értékhatárt elérő) nyílt közbeszerzési eljárást 
indít meg. 
2) A képviselő-testület a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon című, KEHOP 
1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását (dokumentációt) a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: 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 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. június 14-én megtartott közmeghallgatásról 

 
 
 

1. Virágzó Visegrád Program ismertetése 
 

2. Tájékoztató az Áprily Lajos Általános Iskola két épülete, valamint a Magyar 
László Sportcsarnok felújításáról, bővítéséről 

 
3. Tájékoztató a Magyar Közút kezelésében lévő utak felújításáról 

 
4. Tájékoztató a Visegrádra tervezett élelmiszer áruházról 

 
5. Tájékoztató a lepencei strand megvalósíthatósági tanulmányával kapcsolatban 

 
6. Tájékoztató az árvízvédelmi beruházás állásáról 

 
7. A városi parkolással, közterület használattal kapcsolatos kérdések megvitatása 

 
8. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 14-én 18:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott közmeghallgatásáról. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
Bálint Zsolt 

 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
Távol maradt képviselő: 
 
    Bártfai István 
 
Érdeklődő állampolgár: 
 
    kb. 25 fő 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta. Ismertette a napirendet, 
mellyel kapcsolatban hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a közmeghallgatás napirendjét elfogadja, ezt kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Bártfai István képviselő nem volt jelen)  a 
közmeghallgatás napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Virágzó Visegrád Program ismertetése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Idén február 15-én a FIDESZ-KDNP frakció ülést tartott a Thermál 
Hotelben, melynek alkalmával miniszterelnök úr felkérte a városvezetést, hogy állítson össze 
egy olyan fejlesztési elképzelés csomagot, amit az önkormányzat szívesen látna megvalósítva 
Visegrádon. Ennek eredményét május elején az önkormányzat kormány határozat formájában 
fölterjesztette a miniszterelnök úrnak. Merítettek a régi koncepciókból, tervekből és 
hozzátették az elmúlt 5 év tapasztalatait, a teljesség igényével, majd ezt követően széles 
körben leegyeztették a civil szervezetekkel, Visegrádon működő vállalkozásokkal és egyéb 
szervezetek képviselőivel. Ezeknek az egyeztetéseknek érdemi eredménye volt, hiszen sokat 
tudtak hozzátenni ehhez. Nagy erőssége az anyagnak, hogy egyrészt helyben készült és nem 
úgy, hogy felkért volna rá az önkormányzat bármilyen külsős céget, hogy ezt elkészítse.  
Az első fejezet már most is működő vagy elkezdett programokat tárgyal. A második a 
közszolgáltatások javításával, illetve a településkép megóvásával kapcsolatos pontokat 
tartalmazza. A harmadik fejezetben vannak a gazdaságfejlesztési célok, javaslatok. A 
negyedik fejezet a városi infrastruktúra fejlesztéséről szól. Az ötödik az önkormányzat 
vagyonpolitikai célkitűzéseiről, a hatodik pedig Visegrád épített-és kulturális örökségének 
megóvásáról.  
I fejezet részletei: 
Figyelemfölhívás arra, hogy a turisztikai feladatokkal kapcsolatos finanszírozás, vagyis az 
idegenforgalmi adó kormányzati kiegészítése 1,5 Ft-ról 1 Ft-ra csökkent. Az elindult kastély 
és várprogram folytatását, illetve kiterjesztését javasolja az önkormányzat. Az Eurovelo6 
kerékpárút kiépítését szorgalmazza az önkormányzat. Visegrádon és Dunakanyarban lévő 
Makovecz Imre szellemi örökségéhez kapcsolódó kormányzati szándékot üdvözli az 
önkormányzat. Általánosságban Visegrád értékeinek élő és szerves illesztését kívánja az 
önkormányzat elősegíteni.  
II. fejezet részletei: 
Visegrádon szükség lenne egy teljes vízrendészeti vízkormányzási rendszer felülvizsgálatára. 
Szorgalmazza az önkormányzat egy olyan projekt elindítását, hogy a légkábelek felszín alá 
vezetését. Napenergetikai, illetve egyéb energetikai hasznosítási program kialakítását és 
működtetését javasolta az önkormányzat, valamint a Rehabilitációs Szakkórház fejlesztését.  
III. Fejezet részletei: 
A Gazdaságfejlesztési célok között első helyen van a volt lepencei strandfürdő újranyitásának 
elősegítése. Javasolják, hogy Visegrád, mint a V4-es együttműködés névadó települése váljon 
e tekintetben kiemelt rendezvényhelyszínné. A Duna part szakaszainak használhatóvá tételét, 
valamint a kastély és várprogramok befejezését szorgalmazták. Fontosnak tartják, hogy a 
Visegrádi Palotajátékok részesüljön állandó kormányzati támogatásban.  
IV. fejezet részletei: 
A városi infrastruktúra fejlesztésben elsőbbséget élvez az óvoda bővítése, fejlesztése. 
Fontosnak tartják a 11-es főút megfelelő minőségű szintre hozását. 
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V. fejezet részletei: 
A vagyonpolitikai célok között a város elsődlegesen szeretné a Duna parti területeket 
önkormányzati tulajdonba venni, ahol olyan Duna-parti élet valósulhatna meg, mint régen. 
Olyan ingatlanok, amelyek állami tulajdonban vannak, jó lenne, ha szintén önkormányzati 
tulajdonba kerülhetnének, ahol a város javára valósulhatnának meg használható épületek, 
funkciók. A kulturális örökség megóvása tárgykörben pedig javasolja a város, hogy a ma is 
védett települési épített értékek átfogó egységes programok keretében tudjanak fejlődni, 
illetve ezek mentén értelmesen lehessen az értékeket óvni. A visegrádi sváb hagyományok 
értékét pedig szeretné az önkormányzat őrizni a mai életet gazdagító tevékenységek által. 
Tehát ezt a programot terjesztette az önkormányzat a kormány elé, melyről visszajelzés is 
érkezett már. 
 
Dubniczky Tibor: A 11-es út állapota a révtől a deltáig borzasztó állapotban van, ahol 
ráadásul a nagy teherautók legalább 80 Km/h-val döngetnek, de ott soha nem látni egy rendőrt 
sem. A strandnál lévő két buszmegállónál és kórháznál a szemetesek el vannak hanyagolva, 
az Visegrád szégyene.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a 11-es út állapotával kapcsolatosan a harmadik 
napirendi pontban részletesen lesz szó, ezért erre nem tér ki. A buszmegállókat igyekszik az 
önkormányzat rendben tartani, de köszöni az észrevételt, megpróbálnak erre jobban 
odafigyelni.  
Mivel ezen napirendi ponthoz több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendet lezárta.  
 

2. npr: Tájékoztató az Áprily Lajos Általános Iskola két épülete, valamint a Magyar 
László Sportcsarnok felújításáról, bővítéséről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 2013 őszén készült egy tanulmány az iskola jövőjével kapcsolatosan, 
mivel az iskola kinőtte az épületállományát, ami ráadásul rossz állapotban is van. A 
tanulmány arra jutott, hogy a visegrádi iskolát a jelenlegi helyén érdemes fejleszteni, újítani, 
még ha szűk is egy kicsit. Jelezte ezt a fejlesztési szándékot többször is az önkormányzat az 
állam felé és ennek eredményeként a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztés Program I. ütemébe 
bekerült a visegrádi iskola, melynek köszönhetően a kis épület helyén és részben az udvar 
helyén egy teljesen új iskolaépület épül. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, ha 
minden jól megy, akkor a jövő héten lezárható lesz. Az iskola öreg épülete is megújul, ami 
egy teljes külső és belső felújítást kap az idei nyáron, hiszen a régészeti kutatás is 
megkezdődhetett már két hete. A tavalyi éven egy kormány döntésnek köszönhetően a 
Makovesz Imre szellemi örökségét kezelő kormányprogram I. körébe bekerült a visegrádi 
tornacsarnok is, pénzügyi támogatással, így megvalósulhat annak a teljes felújítása és 
korszerűsítése. Az idei évben megindult a tervezés és remélhetőleg idén a közbeszerzési 
eljárás is lefolytatódik, majd a jövő nyári szünetben megindulhat a kivitelezés. A tervek 
között szerepel azért a tornacsarnok bővítése is, melyben megvalósulhatna az étkeztetés is, de 
egyenlőre ez most még nem része ennek a felújításnak. A kis épület, valamint a tornacsarnok 
fejlesztése teljes egészében kormányzati támogatásból valósul meg. Visegrád önrészét az öreg 
épület felújítása jelenti, de ebben is van egy minimális Nemzeti Kulturális Örökség Alap 
támogatás.  A kis épület helyén építendő épületrész alsó szintjén négy alsós tanterem lesz, 
saját öltözőrészekkel, közvetlen kertkapcsolattal, a szükséges vizesblokkokkal és kiszolgáló 
helyiségekkel. Az emeleti szinten három tanterem egy számítástechnikai terem és egyéb 
kiszolgáló helyiségek kapnak még helyet. A tetőtér is alkalmas lesz beépítésre, tehát abban 
bíznak, hogy akár a zeneiskolának lehet ott majd termeket kialakítani.  
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Az öreg épület augusztus közepére készen lesz, tehát a következő tanév ott el fog tudni 
indulni, a kis épület helyét viszont a jövő tanévben konténer tantermekben kell átvészelnie az 
iskolának, hiszen a kis épület helyén megvalósuló új hely várhatóan jövő tavasszal készül el. 
Hat konténer osztály létesül, ami működőképes lesz szeptemberre, illetve az iskolatitkárság 
már most is ott működik. Megköszönte a tanároknak, a gyerekeknek, a szülőknek a türelmet 
és segítséget és további kitartást kér a jövő tanévre is, amíg a felújítás zajlik. 
 
Schandl Béla: Az öreg épületben a felújítás milyen mélységű lesz, mert ott mindig probléma 
volt a salétrom megjelenése a falakon és dohszag is volt. A tornacsarnokban a vizes blokkok 
és a lelátó is megújul? 
 
Félegyházi András: Sajnos nem mindegyik felújítás valósult úgy meg, ahogy kellett volna. A 
lábazatra úgynevezett lélegző vakolat kerül majd föl. A technika teremben beton volt, amit 
most fölszednek és egy lélegzőpadló kerül majd oda. A vakolatrendszer is le lesz cserélve, 
mely remélhetőleg kidobja magából a párát, illetve a szellőzés is másként került 
megtervezésre.  
A tornacsarnokban természetesen a vizesblokkok is megújulnak. A lelátó tulajdonképpen egy 
olyan vasbeton lemez, mely a fa tetőszerkezet merevítését adja, tehát azt átépíteni, kibontani 
nem lehet, sajnos érdemben nem lehet változtatni rajta. A lelátó használhatatlan részén plusz 
két öltöző épül, illetve a második sort egy kicsit megemelik majd, hogy onnan is lehessen 
látni a pályát.  
 
Szigeti János: Milyen anyagból fog épülni az új iskolarész és a réginek mi lesz a sorsa? Van-
e lehetőség újra hasznosításra? 
 
Félegyházi András: Az új épület téglából épül, megfelelő hőszigeteléssel. A meglévő 
bontása kivitelező feladata, abból valamennyit talán újra tudnak használni, de a kivitelező – 
időhiány miatt - nem abban érdekelt, hogy hetekig pucolgassa a téglát. A használható 
szerelvényeket a VKG fogja megmenteni a nyár elején, de ha valakinek vannak ezzel 
kapcsolatban ötletei azt szívesen veszi az önkormányzat. 
 
Bozzay Péter: A fűtés milyen lesz? 
 
Félegyházi András: Gáz fűtés lesz, viszont úgy tervezték meg a hőleadást, hogy alkalmas 
legyen alacsony hőmérsékletű fűtés üzemeltetésére is, mert amennyiben majd a tornacsarnok 
bővítése meg tud valósulni, ott tervezik a földhőenergiát hasznosító hőszivattyús rendszer 
kiépítését, ami padlófűtésben szeret hőt leadni. A tornacsarnokban maradnak azok a kazánok, 
amiket tavaly ott ki kellett cserélni. Az öreg épületben maradnak a radiátorok és a gázkazán 
is.  
 
Felbert Mihály: Tanuszodában gondolkodott-e az önkormányzat? 
 
Félegyházi András: Felmerült ennek a lehetősége, de ezt a mostani tervek nem tartalmazzák. 
Ez egyébként is csak a községkerti területen lenne csak megvalósítható.  
Mivel ezen napirendi ponthoz több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a napirendet lezárta.  
 

3. npr: Tájékoztató a Magyar Közút kezelésében lévő utak felújításáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 Meghívott: Magyari László a Magyar Közútkezelő Zrt. Pest Megyei Igazgatója 
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- Megérkezett Bálint Zsolt képviselő, így a Képviselő-testület 6 fővel van jelen (7 főből) 
határozatképes –  
 
Félegyházi András: Köszöntötte Magyari Lászlót a Magyar Közútkezelő Zrt. Pest Megyei 
Igazgatóját. Kérte, arról ejtsen néhány szót, hogy mi a helyzet Visegrádon a közút 
kezelésében lévő utak felújításával. 
 
Magyari László: Elmondta, hogy a rendelkezésre álló források nagy részét Visegrádot érintő 
útszakszokra fordították, tekintettel arra, hogy a városnak jelentős az idegenforgalma. Tudni 
kell, hogy a területükhöz 280 km-es úthálózat tartozik, amibe beletartozik például Szentendre, 
Pomáz, Budakalász is. Ezek közül kell kiválasztani, hogy a rendelkezésre álló nagyon szűk 
forrásból, mit hová csoportosítanak. Idén több szakaszban és több forrásból próbálnak 
útfelújítást eszközölni Visegrádon. Most történt egy felújítás a révtől a MOL kút irányába egy 
260 méter szakaszon, majd ezzel mennek tovább a MOL kút irányába körülbelül még egy 
ugyanekkora szakasszal és ekkor a Panoráma úton is megcsinálnak egy 2-300 méteres 
szakaszt. A tervek szerint a révtől Esztergom irányába egy közel 1 km-es szakaszon egy 
nagyobb teljes rekonstrukciót szeretnének megvalósítani, ami közel 250 millió forintot jelent. 
Ezt a munkát tavaszra tervezték, de a közbeszerzési eljárás elhúzódott, ezért előreláthatólag 
szeptemberbe, legrosszabb esetbe jövő tavaszra tud megvalósulni. Őszre is terveznek még egy 
nagyobb szakaszt a Panoráma úton, sajnos egyszerre nem tudják megcsinálni ezt sem, de 
abban bíznak, hogy ilyen kis lépésekkel is haladnak előre és előbb utóbb minden utat sikerül 
alkalmasabbá tenni a közlekedésre. Hadházy Sándor képviselő úrral folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy azt a rendelkezésre álló kevés keretet hogyan tudnák a leghatékonyabban az 
úthálózatba fordítani. Egyébként Visegrád ebben élen jár a többi településhez képest, mert 
arányaiban sokkal több felújítás zajlik itt, mint a térség többi településén.  
A 11-es út menti területek karbantartásával kapcsolatosan elmondta, hogy a külterületi 
szakaszokon egy ütemben már elvégezték a padka és rézsű kaszálását. Ez a munka egyébként 
a Panoráma utat, a Pilisszentlászlói utat, valamint a 11-es utat érinti. A feladattervben 
minimum két kaszálás van ütemezve, de megpróbálnak majd hármat csinálni és a kapacitás 
függvényében tudnak végigmenni a szakaszokon.  
A közútkezelői engedélyek kiadásának folyamatával kapcsolatban elmondta, hogy a 
Forgalomtechnikai Osztály foglalkozik ezekkel. Ha bárkinek közutat érintő ügye lenne, akkor 
oda kell hivatalosan benyújtania az iratokat. Engedélyes tervek esetén az ügyintézési határidő 
21 nap, ami nem engedélyeztetés, annak a határideje 30 nap.  
A téli hó eltakarítási munkákkal kapcsolatban elmondta, hogy 10,5 millió forintot fordítottak 
az útszakaszok téli kezelésére. Egy nagyon szigorú eljárásrendhez igazítva kapnak forrást, de 
elmondta, hogy az előíráshoz képest ők jóval feszesebb tempóban, jóval rövidebb 
határidőkkel, és jóval nagyobb minőségben látják el, annak ellenére, hogy az utazóközönség 
nem érzékeli ezt. Sajnos a téli időszakban minden lassabban működik, nehezebb a közlekedés, 
erre is tekintettel kellene lenni. A 11-es út a második kategóriába tarozik, ami azt jelenti, hogy 
6 óra alatt kell az intézkedést foganatosítani, ők ezt 2,5-3 órán belül megoldják. A rendelet azt 
írja elő, hogy főúton meg kell várni a hó 5 cm-es nagyságát, hogy ekézhető legyen, alatta csak 
sózható. Volt igény a polgármester úr részéről, hogy próbálják meg feszesebbé tenni a téli 
elhárítást, mert sajnos valós helyzet, hogy néha hamarabb ér ide Esztergomból a sózó autó. 
Megpróbálják majd hamarabb indítani Szentendréről az autót, hogy ha probléma van, ide 
érjen, de nem tudják átszervezni a gépeket, tehát Szentendréről fog indulni az autó továbbra 
is.  
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Bálint Zsolt: Megköszönte a tájékoztatást és megvilágította azt, hogy a 11-es út rendbetétele 
nem az önkormányzat dolga és nincs is ráhatással, hogy Magyar Közút mikor csinálja azt 
meg.  
Van még egy olyan probléma, hogy a kaputól kifelé a külterületen a biciklisek nem tudnak 
elmenni a hegyoldalon, mert a kövek és az eső utáni sár nagyon megnehezíti a dolgukat.  
A téli só szórás kapcsán úgy vette észre, mintha az csak a Tahi hídfőig tartana, mert 
Visegrádon ez nem érzékelhető, ráadásul a város másik végében, ami a megyehatárnál van 
mindig fekete az út, Pest megyében viszont nem.  
 
Magyari László: Tahiig általában nagyobb az autóforgalom, így ott azért fekete hamarabb az 
út. A só szóró autókon adapter is van, ami jelzi, hogy pontosan mennyi sót szórt ki és olyan 
nincs, hogy Tahinál ezt kikapcsolják, de utána fognak ennek nézni. A kavicsokat egy gépi 
sepréssel fel fogják takarítani.   
 
Bálint Zsolt: Másik probléma Visegrádon a Rév utcai parkolás. A közút kiadott egy 
engedélyt a zöldségesnek árupakolás céljából csak ő állhat meg az üzlete előtt, de neki úgy 
van működési engedélye, hogy a Fő utca felől kellene az árukipakolást megoldania. Ezért nem 
érti, hogy kaphatott a Rév utcára engedélyt, mert ez által jelentős forgalmi fennakadás alakul 
ki, főként reggelente, illetve a turistaszezonban.  
 
Félegyházi András: Ezt annak idején is jeleztük, amikor kikerült oda a tábla, néhány héttel 
ezelőtt az önkormányzat küldött egy levelet a közútnak, hogy ezt vizsgálják fölül, de ez a 
levél csak néhány hete ment el, tehát még nem érkezhetett meg a válasz, de remélhetőleg a 
zöldséges bolt feltöltése másként is megoldható lesz.  
 
Magyari László: Célszerű ezekben az esetekben egyeztetni, ilyenkor mindig szoktak kérni 
egy állásfoglalást a településtől, hogy hogyan lenne a legjobb a település életére nézve, mit 
tudna támogatni. Nem tudja, hogy ez esetben ez hogy történt, de megpróbálják rendezni ezt a 
dolgot.  
 
Félegyházi András: A belterületek kaszálására a Magyar Közútnak vélhetően nincs 
kapacitása, tekintve, hogy azt évek óta az önkormányzat munkatársai végzik, ezért 
szerencsésnek találna egy olyan megállapodást, ami rendezi ezt a kérdést.  
 
Felbert Mihály: Jelezte, hogy a 11-es úton nagyon be van nőve a növényzet az útra, nehezen 
beláthatóak egyes szakaszok, a Panoráma útról nem is beszélve. Tehát végig kellene menni 
ilyen szemmel és hathatósabban elvégezni ezt a feladatot. 
 
Magyari László: Tudni kell, hogy nagy az úthálózat és a növényzet gondozással is nagy 
lemaradása van a közútnak, pedig rengeteg forrást fordítanak erre is, de megpróbálnak ezen 
javítani. Az effektív operatív állomány 22 fő, tehát kevés a kapacitás, pedig a mérnökség erőn 
felül teljesít így is.  
 
Félegyházi András: Természetesen azonnali kezelést igénylő helyzetekben a VKG csoport 
igyekszik segíteni.  
 
Schandl Béla: A Pilisszentlászlói úton is jó volna környezetkímélő technikákkal jég 
mentesíteni, mert érthető, hogy ott só szórást nem végeznek, de volna más megoldás is. 
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Magyari László: Ez egy fehér út besorolású útszakasz, ahol nem végezhetnek síkosítás 
mentesítést, igaz, hogy hó eltakarítást igen, de mire oda jutnak, már le van taposva. A 
kavicsszórás pedig azért nem működik, mert tíz autóból kilenc beküldte a kárigényét a kavics 
felverődés miatt. Már felvették a kapcsolatot a katasztrófavédőkkel a tekintetben, hogy mi 
lenne, ha ott is szórnának. Ezért az idei télen szakaszosan szórt lesz ez az út, ami azt jelenti, 
hogy kb. 3 méteres sávban szórni fognak, megnézik, hogy ez hogyan válik be.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a megjelenést és tájékoztatást, több kérdés nem lévén a 
napirendet lezárta.  
 

- Bálint Zsolt képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület 5 fővel van 
jelen (7 főből), határozatképes –  
 

4. npr: Tájékoztató a Visegrádra tervezett élelmiszer áruházról 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 

Félegyházi András: Elmondta, hogy Halmschlager Antal urat természetesen meghívta az 
önkormányzat ma estére, de nem tudott eljönni, egy rövid levelet jogi képviselője útján 
küldött, melyet majd Mikesy képviselő úr ismertet.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az elmúlt években minden olyan megbeszélése és 
tárgyaláson jelen volt, amely a CBA-val volt kapcsolatos. Fontos, hogy ebben a kérdésben 
most teljes körű tájékoztatás hangozzon el, mert az elmúlt időszakban olyan információk 
jelentek meg, amelyek nem fedik a valóságot.  
Halmschlager Antal most már 10 éve ígérgeti, hogy a visegrádi élelmiszer áruházat meg fogja 
újítani. Amikor ez az önkormányzat megkezdte a működését felvette a kapcsolatot vele, 
elkezdődtek a tárgyalások, egyeztetések, mindkét fél megelégedésére. Ezek a tárgyalások 
éveken át folytak és ez alatt ugyanazt az ígéret halmazt kapta az önkormányzat a 
tulajdonostól, de előremozdulás nem volt. Közben annyi történt, hogy amikor az 
önkormányzat türelme már elveszett, akkor Halmschlager Antal belement abba, hogy egy 
meghívásos tervpályázatot írt ki az áruház tervezésére. A tervek elkészültek, a Művelődési 
Házban ezek kiállításra kerültek. Halmschlager úr elfogadta a nyert tervet, az önkormányzat 
erre semmilyen ráhatással nem volt egyébként. Ezt követően megint teltek múltak a hónapok, 
évek, tehát ez a tervpályázat megint csak egy időhúzás volt az ő részéről. 2015. 
szeptemberében az önkormányzat ismét közölte Halmschlager úrral, hogy nem nézi jó 
szemmel az időhúzást, de az önkormányzatnak még mindig az volt az elképzelése, hogy az új 
áruház az ő személyéhez és vállalkozásához kötődjön. Tehát nem igaz, hogy az önkormányzat 
más fejlesztésben gondolkozott, de közölte vele, hogy amennyiben nem tesz lépéseket, akkor 
kénytelen lesz másban gondolkodni és ez irányban tesz lépéseket. Az önkormányzat 2015 
szeptemberében 2016. januárig adott Halmschlager úrnak határidőt egy fejlesztési terv 
elkészítésére és benyújtására, ami alapján az önkormányzat nem lépi meg a rendelkezésére 
álló lehetőségeket. Természetesen erre felvetésre az önkormányzat semmilyen választ nem 
kapott és ekkor a 2004-es rendezési tervnek megfelelően megindította a CBA áruház 
kisajátítását, hogy azzal a városközpont rendezésének utat tudjon biztosítani. Az eljárás 
megindult a Pest Megyei Kormányhivatalnál, az I. fokú határozat arról szólt, hogy az 
önkormányzat jogalapja valós és az épületet, valamint a telket az önkormányzat tulajdonába 
adta, annyi különbséggel, hogy a vételárat néhány millió forinttal magasabb összegben 
állapította meg az előzetesen az önkormányzat által felkért igazságügyi szakértő által 
megállapított értéknél. Halmschlager úr cége nem bocsátott ki számlát az önkormányzatnak, 
hogy a vételárat ki tudja egyenlíteni, ezért az önkormányzat a vételárat bírósági letétbe 
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helyezte, a földhivatalba átvezetésre került az ingatlan az önkormányzat nevére. Ekkor 
Halmschlager úr írt egy általános levelet, hogy a CBA melletti területeket meg kívánja 
vásárolni és ott építkezésbe kíván kezdeni, de az önkormányzat közölte vele, hogy innentől 
kezdve pályázati eljárást kell kiírnia, mivel egy önkormányzati vagyont nem adhat át csak 
úgy, tehát innentől kezdve versenyhelyzet állt elő. Eközben Halmschlager úr a Pest Megyei 
Kormányhivatalt perelte be az I. fokú eljárás miatt, mert álláspontja szerint az nem volt 
megfelelő. Másik kérése pedig az volt, hogy a bírósági eljárás idejére a bíróság az I. fokú 
határozat végrehajtását függessze fel, de ezt a bíróság elutasította, mert Halmschlager úr 
ügyvédje nem indokolta meg megfelelően ezt a kérést. Így az eljárás végrehajtható volt, az 
önkormányzat ennek megfelelően járt el. Ezt követően megindult a tárgyalás az 
önkormányzat és Halmschlager Antal úr között arról, hogy a CBA épületét neki bérelnie kell 
az önkormányzattól, és ezen a megbeszélésen hangzott el Halmschlager úr ügyvédje szájából, 
hogy az önkormányzat értse meg azt, hogy a visegrádi élelmiszer áruház építése 
Halmschlager úrnak nem szerepelt a prioritások között, de ez már idén februárban volt. 
Később a bérleti díj tekintetében sikerült megegyezni. A bíróság az első tárgyaláson a Pest 
Megyei Kormányhivatal határozatát jogalap tekintetében jogosnak tartotta, de a CBA 
területének teljes kisajátítását nem látja megalapozottnak. Tehát most ott tart az ügy, hogy a 
kisajátítás teljességére vonatkozóan új eljárásra kötelezte a Pest Megyei Kormányhivatalt a 
bíróság, így az ingatlan most visszakerült Halmschlager Antal úr tulajdonába. Miután a 
jogalapot nem kérdőjelezte meg a bíróság, úgy gondolja, hogy a kisajátítás újra meg fog 
történni, csak Halmschlager úr most egy kis időt kapott. Ez alatt megint eltelt 8 hónap, tehát 
ha Halmschlager úr valóban komolyan gondolta volna a fejlesztést, akkor a koncepciójával, 
tervével itt állna és előkészíthette volna a beruházást ez idő alatt. Az önkormányzatnak 
továbbra is egy célja van, hogy Visegrádnak egy korszerű, új élelmiszer áruháza legyen, a 
labda ismét ott pattog Halmschlager úrnál, de az önkormányzat nem tudja, hogy mire vár. 
Ebben a levélben, melyet az ügyvédje most küldött el annak kapcsán, hogy a mai 
közmeghallgatásra miért nem tudott eljönni ismét hangsúlyozza ugyanazokat az ígéreteket, 
mint korábban, jelesül, hogy „minden körülmények között fel kívánja újítani, illetve 
újjáépíteni az élelmiszeráruházat” és hogy a jövőben tárgyalni kíván majd az elképzeléseiről 
az önkormányzattal. 
Ez egy igen kardinális kérdés a város életében és sajnos azt kell látni, hogy a partnernek ez a 
hozzáállása. Érzékeli azt az önkormányzat, hogy a lakosság nagyon türelmetlen e tekintetben, 
de az önkormányzat, mint ahogyan eddig is, ez után is be kívánja tartani a törvényes utat, 
ezért ezek az eljárások sok időt vesznek igénybe. Ennek ellenére bízik benne, hogy hamarosan 
megindulhat az a folyamat, hogy az önkormányzat egy nyílt pályázati úton keres befektetőt 
egy új élelmiszeráruház építésére. Ezen a pályázati eljáráson természetesen Halmschlager úr 
is elindulhat majd.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az egész történet onnan indul, hogy a rendezési terv szerint az 
egész épületet újjáépíteni, illetve újítani nem lehet, erről beszélgetünk évek óta. Lehet 
Visegrád Önkormányzatára kenni a suttogó propagandában és mindenféle név nélküli 
virtuális felületeken és levelekben, de ezért nem az önkormányzat a felelős, mert az 
önkormányzattól független eljárási hiba történt a Pest Megyei Kormányhivatal által 
lefolytatott kisajátítási eljárásban. Mindezek ellenére Visegrád Önkormányzata egy nagyon 
tisztességes úton próbált eljárni Halmschlager úr irányába, biztosítva az ő szolgáltatásának 
folyamatos biztosítását Visegrád polgárainak és az ide látogatók érdekében.  
Az önkormányzat hozzáállása változatlan, akarata nem gyengül, hanem acélosodik és 
ahogyan a gátberuházást is visszahozták a lehetetlen helyzetből, ahogy a 99 évre eladott vizet 
visszaszerezték, ahogy a visegrádi önkormányzat és a lakosok között évtizedek óta húzódó 
vitás ügyeket megszüntették, ahogy Visegrád város megpróbálják élhetővé tenni közutak, 
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közparkok szintjén, úgy ez az akarat változatlan lesz, hogy Visegrádnak emberhez méltó 
körülményeket biztosító élelmiszer boltja legyen. Az eljárás most újra lezajlik és az 
önkormányzat szándéka szerint, változatlanul ezen az úton fog tovább menni.  
 
Grósz Gábor: A CBA környezete elég rendezetlen, szemetes. A jelenlegi tulajdonviszonyok 
között ez kihez tartozik, kinek a feladata lenne ott rendet rakni? 
 
Félegyházi András: Az áruház telkét, beleérve a hátsó kinti raktárt és az üzlet előtti járda 
szakaszt is az üzemeltető a Halmschlager Trade Zrt. feladata lenne rendben tartani.  
 
Lénárd János: Joggal tehető föl a kérdés, hogy vajon mikorra lehet ebből új áruház? 
 
Félegyházi András: Sajnos ez most nem mondható meg pontosan, mert ezek a folyamatok 
nagyon lassúak. Az ítélet, ami a bíróságon megszületett még csak szóban ismertetett.  
Ezen témával kapcsolatosan több kérdés nem lévén a napirendet lezárta.  
 

5. npr:  Tájékoztató a lepencei strand megvalósíthatósági tanulmányával 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 

 
Félegyházi András: Felkérte Bozzay Pétert a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, 
hogy röviden ismertesse a strand megvalósíthatósági tanulmányát. 
 
Bozzay Péter: Volt már egy lakossági fórum korábban, ahol a strandfürdővel kapcsolatosan 
adott az önkormányzat tájékoztatást. A tanulmány azóta elkészült, mely a Visegrádi Hírekben 
is megjelent. A tanulmány felállít egy helyzetképet, van egy általános és egy swot analízis a 
visegrádi turizmust illetően. Három változatot elemeztek, abból is kettőt bővebben. Az alap 
változatban azt nézték meg, hogy megépülne egy nyitott strand a területen csak nyári 
üzemeltetéssel. Az jött ki, hogy ez egy nem megtérülő beruházás lenne, tehát pénzügyileg 
fenntarthatatlan. A B) verzió olyan továbbgondolása lenne a strandnak, hogy a strandhoz egy 
kb. 50 szobás kisebbfajta szállásadó egység tartozna, téli-nyári üzemeltetéssel. A 
vendéglátással ez már egy enyhe pluszos működést tudna hozni. Megnézték azt is, hogy mi 
lenne akkor, ha nem lenne szálláskapacitás, csak a strand téli-nyári üzemeltetéssel, itt az jött 
ki, hogy így már megint mínuszban lenne. A beruházás költségei tulajdonképpen egyik 
esetben sem térülnek meg, azonban van egy olyan összefüggés, hogy minél nagyobb a 
szálláskapacitás, annál inkább megtérülővé válik a beruházás. Először is ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson a terület megszerzésére volna szükség. A telket korábban 5-600 millió 
forintért hirdették, ami nyilvánvalóan nem áll rendelkezésre az önkormányzatnak, tehát itt 
mindenképpen egy külső forrás bevonása lenne szükséges. Amiért mégis tanulmányt készített 
az önkormányzat, az azért volt, hogy egyáltalán tisztán lásson ezekben a kérdésekben, illetve, 
hogy lássa, hogy mi érné meg és hogy az önkormányzat egy majdani potenciális beruházóval 
tárgyalni tudjon.   
 
Félegyházi András: Pontosította, hogy a számítás eredményeképpen a téli-nyári üzemeltetés 
működőképes lenne, a beruházást nem, de az üzemeltetés biztosítható a tervezhető 
bevételekből. Valóban a határon volt ez a dolog, de a felelős számításokkal végül is az jött ki, 
hogy önmagát és az amortizációt is finanszírozni tudná a tervezett bevétel.  
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Bozzay Péter: Polgármester úrnak igaza van, de ha beruházás költségét is néznék, akkor 
igazából egyik változat sem áll meg.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ez a munka stratégiai döntéseke meghozni tudó állapotba hozta 
az önkormányzatot. Nyilván való, hogy ekkora összeget nem lenne ésszerű beruháznia az 
önkormányzatnak. De ez nem jelenti azt, hogy egy magán befektető egy esetleges állami 
támogatás esetén vagy egy jó követelés kivásárlás után nem gondolja úgy, hogy hosszú távon 
megéri neki beruházni. Tehát most van abban a helyzetben, állapotban Visegrád 
Önkormányzata, hogy ha bárki jön és felteszi a kérdést, hogy mit akar az önkormányzat a 
stranddal, akkor el tudja mondani, hogy mit lát ezzel kapcsolatban és azt a nagyon fontos 
tényt sem szabad elfelejteni, hogy a víz az önkormányzaté. 
 
Magyar János: Véleménye szerint a téli-nyári üzemeltetés volna biztonságosabb, mert ha ott 
valamilyen szálloda is működne, akkor könnyen átcsúszhat a strand üzemeltetése a szálloda 
kezébe. A másik dolog pedig az, hogy esetleg olyan árat kérnek, amit az átlag visegrádi nem 
tud megfizetni.  
Nem ehhez a témához kapcsolódva megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy a pincesor 
valamilyen védettség alá kerüljön, mert egy idő múlva teljesen el fogja veszíteni a jellegét, az 
értékét, hiszen az egyikből fáskamra lesz, a másikból garázs. A nemzetiségi önkormányzatnak 
van ott egy épülete, lassan az is le fog omolni, abból nem lehetne valamit kialakítani, esetleg a 
testvérvárosi önkormányzat bevonásával? 
 
Félegyházi András: A stranddal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzatnak egy 
nagyon erős pozíciója van, ami a víz. Ennek a víz kezelésének a joga még egyszer Visegrád 
Önkormányzatának kezeléséből nem fog kikerülni, tehát nincs az az ajánlat, ami azzal 
ellentételezhető. A további kérdések az egyebek napirendhez tartoznak, melyet ott fog 
megválaszolni. 
 
Szőke Mátyás: A „Lepence” szó jelentése hársfás víz, jó lenne a majdani működtetés során 
ebből valamit visszahozni. A strand mellett van az egyik legfontosabb római őrtorony, azzal is 
lehetne kezdeni valamit a stranddal egyetemben, illetve mellett, mert az is egy turista 
megállító pont lehetne. Sőt „Lepence” valamikor egy timsó telep volt, ebből is lehetne esetleg 
bemutatni valamit.  
 
Félegyházi András: Ezen témával kapcsolatosan több kérdés nem lévén a napirendet lezárta. 
 

6. npr: Tájékoztató az árvízvédelmi beruházás állásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cabello Dávid az árvízvédelmi beruházás projektmenedzsere 

 
Félegyházi András: Felkérte Cabello Dávidot az árvízvédelmi beruházás 
projektmenedzserét, hogy röviden ismertesse a beruházás jelenlegi helyzetét. 
 
Cabello Dávid: Az árvízvédelmi beruházás most érkezett el arra a pontjára, amikor már 
látszik a fény az alagút végén. Még a beruházás elején megváltozott a mértékadó árvízszint, 
ami mind műszaki, mind anyagi szempontból komoly emelkedést jelentett, valamint e miatt 
két szakaszra kellett bontani a kivitelezést. Az első szakasz 2015 őszén lezárult, sajnos az 
árvízszint változás azt eredményezte, hogy újra kellett engedélyeztetni a víztárgyat. Ez az 
engedélyezési eljárás a közelmúltban zárult le, mivel az engedélyező hatóság több olyan 
tanulmány, számítás, vizsgálat elkészítését is előírta, ami eredetileg nem volt szükséges. A 
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területi kiterjeszkedés miatt tulajdonosi hozzájárulásokat is be kellett szerezni, ami szintén 
nem volt gyors folyamat. Ez alapfeltétele volt annak, hogy a II. szakasz közbeszerzési nyílt 
eljárását meg lehessen indítani. Ez meg is jelent a közbeszerzési értesítőben a mai napon, a 
bontás július 5-én lesz és ha minden jól megy akkor augusztus végén, szeptember elején 
megkezdődhet a kivitelezés, melynek befejezési határideje 2018. október-november.  
 
Félegyházi András: A tervezhető dátumok ugyan ezek, de az eljárás természete olyan, hogy 
ezek eltolódhatnak. 
 
Bozzay Péter: Cabello Dávid említette, hogy ez egy nyílt közbeszerzési eljárás lesz. Van 
esély arra, hogy az fejezi be, aki elkezdte, vagy az is lehet, hogy teljesen más lesz a 
kivitelező? 
 
Félegyházi András: Meg tud jelenni más is az ajánlattevői oldalon. A józan ész szerint annak 
kellene folytatnia, aki elkezdte, de erre nincs jogi lehetősége, csak akkor, ha ő teszi a 
legmegfelelőbb ajánlatot.  
 
Váradi Éva: A sportpályától a vízműig terjedő szakaszon elkezdődött mindenféle anyag 
lerakása és már katasztrofális állapotok vannak ott, részben az előző szakasz építéséből 
eredendően. Mikorra fog a helyzet normalizálódni? Benne van esetleg ennek a rendbetétele is 
a II. szakaszban? 
 
Félegyházi András: Annak a területnek - ami a sportpályától a vízműig terjed - a rendezése 
benne van a közbeszerzési eljárásban. Valóban nem örömteli, hogy egyéb dolgok is oda 
kerülnek, ezzel kapcsolatban jegyző úr intézkedést tett már, mivel oda nem lehet lerakni 
semmit sem, az ilyenfajta tevékenység illegális. A terület teljes rendezése a rekultivációval 
együtt értendő, de azt nem tudja most felelősen megígérni, hogy ez 2018 őszére megtörténik, 
de egyértelműen ez az önkormányzati szándék. 
Ezen témával kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendet lezárta. 
 

7. npr: A városi parkolással, közterület használattal kapcsolatos kérdések 
megvitatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Herdics Antal Visegrádi Rendőrőrs parancsnok 

 
Félegyházi András: Nyilvánvalóan a közterületeket igyekszik az önkormányzat rendben 
tartani, folyamatosan dolgoznak azon a VKG csoport munkatársai, hogy ez még jobb legyen. 
Az egyes ingatlanok előtti terület tisztántartása, gazolása, síkosság mentesítése a kiemelt 
szegélyig vagy az úttestig az ingatlan használójának, tulajdonosának feladata.  
A parkolás egy igen kardinális kérdés Visegrádon, ennek a rendje esetenként nincs 
szabályozva, ha ez mégis bekövetkezik, akkor az nehezen tartható be. Ha ezzel kapcsolatban 
valakinek véleménye van, most is és bármikor akár írásban, akár szóban megteheti.  
 
Váradi Éva: Véleménye szerint mivel itt már nagyon kevesen maradtak érdemes lenne ezt a 
Visegrádi Hírek hasábjain megszondáztatni a lakosság körében.  
 
Mikesy Tamás: A Visegrádi Híreket sokan olvassák, de akár hányszor betettek kérdőívet, 
ötnél több nem jött vissza, tehát e tekintetben nagyon kicsi az aktivitás.  
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Herdics Antal: A parkolással, a gyorshajtással kapcsolatosan is volt jó néhány megkeresés 
irányába is. Elmondta, hogy Visegrádon jelen pillanatban egy mérési hely van, de lesz több is. 
Lakott területen belül 60 Km/h-tól már mérnek és büntetnek is. A tehergépjárművek erről a 
szakaszról ki vannak tiltva, de akinek ezen az útszakaszon belül esik a fuvarja az átmegy a 11-
es úton, ez napi 500 tehergépjárművet jelent.  
A parkolás kapcsán elmondta, hogy ki vannak helyezve a közlekedési jelzőtáblák, de ettől 
függetlenül sajnos az emberek nem értik a KRESZ-t vagy elfelejtik a szabályokat. Itt már sok 
fórumon el lett mondva és fel lett hívva a figyelme mindenkinek, hogy tartsák be a parkolási 
szabályokat a városban, tehát a rendőrség kezében marad a szabálysértési bírság és a 
feljelentés és a beosztottjaitól ezt fogja elvárni. A zöldséges bolt előtti áruszállítást 
megengedő tábla is nonszensz, így ő is meg fogja keresni a Magyar Közutat ez ügyben.  
 
Schandl Béla: Az ember akárhol jár, akár itt a környéken is parkoló díjat kell fizetni. 
Megfontolandó lenne Visegrádon is, különösen azokon a helyeken, mint például a Rév utca, 
ahol hétvégén 10-11 órakor megtelik minden hely és a visegrádi lakos nem tud elmenni 
autóval bevásárolni, mert egy-egy parkoló autó szinte egész nap, vagy órákon keresztül ott 
parkol. 
 
Félegyházi András: Ez egy döntés kérdése, de tágabb értelemben kell ezt figyelni és 
Visegrádon nem az a legfontosabb kérdés, hogy ebből mekkora bevétel lehet, mert nem 
akkora a város, hogy abból olyan nagyságrendet lehetne beszedni, ráadásul a beszedésnek is 
vannak költségei és lényegesen nagyobb volt ebből a feszültség is a városban annak idején, 
mikor az előző városvezetés bevezette a nagyparkolóban a díjat. Véleménye szerint Visegrád 
sokkal elegánsabb az által, hogy nincs parkoló díj. Ha az élhetőséget ez szolgálja, akkor 
érdemes ezen elgondolkodni, de ez egy kétélű fegyver főleg kis településeken.  
 

8. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Volt a korábbi napirendi pontok között egy kérdés a pincesorral 
kapcsolatban. A pincesor tájképi értelemben most is védett. Sajnos a magán ingatlanokban 
nem lehet megtiltani, hogy mit tegyen, ha tüzelőt akar tárolni, akkor azt tárol, de egyet ért 
azzal, hogy jó lenne, ha az a pincesor a régi funkciójában élne tovább. Azt a helyzetet kell 
megteremteni, hogy az ott lakóknak ne jusson az eszébe, hogy ott például tüzelőt tároljon.  
A pince sor előtti épület nem a nemzetiségi önkormányzaté, hanem a települési önkormányzat 
tulajdona, ahol a fölötte leomlott hegyoldal visszaépítését meg tudta az által tenni, hogy azt 
megvásárolta. Az egyik hasznosítási lehetősége ennek az ingatlannak, hogy a német 
nemzetiségi önkormányzat alakítson ott ki egyfajta székhelyet. Az épület felújításával 
kapcsolatban egy terv már született, de keresik azt a megoldást, amelyik úgy mentené meg az 
épületet, hogy ne kelljen teljesen lebontani.  
 
Bak László: A Löffler bányában van egy félbe hagyott szálloda. Volt-e már arra jelentkező, 
hogy valaki befejezné? 
 
Félegyházi András: Elmondta, úgy tudja, hogy a szállodát megvásárolta egy cég, fel is vették 
a kapcsolatot az önkormányzattal, tekintettel arra, hogy az építési engedélyek lejártak, tehát 
újra kell engedélyeztetni. Így több alkalommal tervtanács előtt is voltak a tervek, illetve a 
rendezési tervvel kapcsolatban is fogalmaztak meg kérést, amely még elbírálás alatt van. 
Tehát úgy tűnik, hogy elindult egy folyamat, aminek a vége egy működőképes szálloda kell, 
hogy legyen.  
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Elmondta, hogy Visegrádon is zajlik a központi címregiszter felülvizsgálata, ami azért van, 
hogy a nyilvántartási adatok azonosak legyenek. Ezen a jegyző úr és a hivatal munkatársai 
hónapok óta dolgoznak, ami sokaknak jelenthet kellemetlenséget, viszont a házszámozások és 
utcanevek újragondolása során bíznak abban, hogy egy rendezett rendszer jöhet létre. Az 
utcanév és házszám táblák a mai napon megérkeztek, ezeknek a kiosztása lassan 
megkezdődik, kér mindenkit, hogy helyezze el a házán.  
 
Dr Szabó Attila: Első körben azoknak a házszáma kerül kiosztásra, akik már kaptak 
határozatot, ők már jövő héttől jöhetnek a házszámtáblákért.  
 
Félegyházi András: Megköszönte a megjelenteknek a türelmet és a részvételt és mivel 
egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
    polgármester                 jegyző 
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 
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7. Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és 
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14. Seat Inca 1.4 típusú önkormányzati tulajdonú kishaszongépjármű értékesítésre 
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15. Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető 
állásának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
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18. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 21-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
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Bártfai István 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
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Dr Szabó Attila jegyző  
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képviselő jelezte, hogy kicsit késik. A kiküldött napirendhez 
képest négy pótnapirendi pont felvételét javasolta, melyek az alábbiak: Dr Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása, Visegrád történelmi múltjának, kulturális 
örökségének megismerésének és megismertetésének támogatása, Elektromos gépjármű 
töltőberendezés-hálózat kiépítése Visegrádon és a Visegrádi Városi Konyha számára 
ételszállító edények beszerzéséhez pénzügyi forrás biztosítása, valamint Schüszterl Károly 
képviselő kérte, hogy az eredetileg 17. napirendi pontként tárgyalandó napirendi pontot vegye 
le a képviselő-testület a napirendről. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve egyéb 
módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjét az ismertetett 
módosításokkal együtt 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 volt jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Mivel az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki beszámolót 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 volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. május 17. – 2017. június 21. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

2. npr: A házasságkötés helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotása   
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések, 
a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. 
(I.26.) rendeletével szabályozta a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a 
családi események hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének 
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szabályait és az anyakönyvi eljárás során fizetendő díjak mértékét. Az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény alapján elvégzésre került a 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy a rendelet több ponton 
történő módosítása, javítása szükséges, ami az írásos előterjesztés tartalmaz. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet 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 volt jelen) megalkotta a házasságkötés helyi szabályairól szóló 13/2017 
(VI.22.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete 

hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól  

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
- Megérkezett Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, így a Képviselő-testület 6 

fővel van jelen (7főből) határozatképes –  
 

3. npr: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2012. (III.29) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az élelmiszer áruház beruházása kapcsán ahhoz, hogy az érintett ingatlanok 
bármilyen módon terhelhetővé váljanak, ahhoz a rendelet egy pontját módosítani szükséges. 
A jogszabályok értelmében a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes. Tekintettel arra, hogy 
az új élelmiszer áruháznak helyt adó terület természetvédelmi területen fekszik, a szabályozás 
miatt az érintett terület is korlátozottan forgalomképesnek minősül. Az új élelmiszer áruház 
építésével érintett telkeken történő földhasználati jog alapítása tehát az ingatlan megterhelését 
jelenti, mely a vagyonrendelet szerint a nemzeti vagyonról szóló törvénybe ütközik. Tehát a 
rendelet szerint a korlátozottan forgalomképes vagyont csak az állam, vagy más helyi 
önkormányzat javára lehet elidegeníteni. Mindezek alapján nincs lehetőség a nyílt pályázati 
eljárás lefolytatására. Ezért célszerű lenne az önkormányzati rendelet vonatkozó szövegét 
módosítani, az előterjesztésben részletezettek szerint.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) megalkotta az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2017 (VI.22.) önkormányzati rendeletet. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
4. npr: Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási 

tervének a 89/2 és a 92 hrsz-ú ingatlanok esetében történő módosítása kapcsán a 
településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezáró 
döntés 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még a márciusi ülésén döntött arról, hogy a Helyi 
Építési Szabályzatnak a SZT-3 tervlapját módosítja annak érdekében, hogy az 
élelmiszeráruház beruházás megvalósuljon. A partnerségi egyeztetést az önkormányzat 
lefolytatta, észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett, így az állami főépítész kérte, hogy a 
partnerségi egyeztetés lezárásáról hozzon a képviselő-testület döntést.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
135/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrád Város Helyi Építési 
Szabályzatának és SZT-3 Szabályozási tervének a 89/2 és a 92 hrsz-ú ingatlanok esetében 
történő módosítása kapcsán a településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatos partnerségi 
egyeztetést - figyelembe véve arra, hogy közzétett dokumentációval kapcsolatban észrevétel, 
kérdés, hozzászólás nem érkezett -  lezárja.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a képviselő-
testületi döntésről írásban tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészét.  
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: A visegrádi áruház épületének helyet adó 92 hrsz-ú ingatlan és a 89/2 hrsz-ú 

földrészlet összevonásáról szóló változási vázrajz elfogadása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 



7 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Szintén az új élelmiszeráruház beruházásához szükséges a 92 és 89/2 hrsz-ú 
ingatlanok összevonása, ehhez a képviselő-testületnek, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló 
szervnek a jóváhagyása szükséges, mely alapján a telekösszevonás megtörténhet. 
 
Félegyházi András: Fontos megjegyezni, hogy jelen pillanatban még az önkormányzat a 
tulajdonos mindként ingatlanon, tekintettel arra, hogy mind a mai napig nem érkezett meg a 
bíróság írásbeli döntése a CBA kisajátítási eljárása során hozott határozat bírósági 
felülvizsgálata kapcsán. Az újra induló eljárás során remélhetőleg összevonható lesz, tehát 
most nem az összevonásról dönt a képviselő-testület, csak a vázrajz jóváhagyásáról, amely a 
későbbiek folyamán, amikor az újabb kisajátítási eljárás végére ér és tulajdonjogilag tiszta 
lesz a helyzet, akkor a telekösszevonási eljárás is megindítható.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben lévő 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 
136/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bonifert Csaba 
földmérő technikus által a Visegrád 89/2 és a 92 helyrajzi számú földrészletek 
összevonásához készített változási vázrajzot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert jelen határozat 1) 
pontjában hivatkozott a határozat mellékletét képező tartalmú változási vázrajz aláírására, 
annak a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályához 
telekalakítási eljárás megindítása céljából történő benyújtására. 
 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: A közterületek rendjének és tisztaságának védelmének, valamint annak 

rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzésének, 
megakadályozásának, szankcionálásának érdekében szükséges döntések 
meghozatala  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az előző testületi ülésen hangzott el javaslatként, hogy a helyi, illetve az 
országos jogszabályokban foglaltak hatékonyabb érvényre juttatása érdekében készüljön egy 
vizsgálat, illetőleg megoldási javaslat. Két módon volna lehetséges a jogszabályok 
hatékonyabb érvényre juttatása vagy közterület felügyelő alkalmazásával vagy anélkül. A 



8 
 

közterület felügyelő alkalmazásához az előterjesztés részletesen tartalmazza a feltételeket, 
illetve az anyagi forrásokat, valamint a szükséges helyi rendelet módosításokat. A másik 
megoldás, hogy a meglévő hivatali apparátussal folytatná le az eljárást a hivatal. Véleménye 
szerint a jelenleg Visegrádon elkövetett jogsértések nem igényelnek közterület-felügyelő 
alkalmazását. Abban az esetben, ha nem alkalmaz közterület-felügyelőt az önkormányzat, 
akkor az arról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges, mivel 
okafogyottá válik. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és arra a javaslatra jutott, hogy ne alkalmazzon 
közterület felügyelőt az önkormányzat, hanem a hivatali apparátus oldja meg. 
 
Félegyházi András: Ennek megfelelően, tehát az A) alternatívát javasolja a bizottság és ezzel 
összefüggésben a közterület felügyeletről szóló rendelet hatályon kívül helyezését.  
Ez egyébként igen nehéz kérdés, mert van, aki igényelné, van, aki nem. Véleménye szerint 
egy fél évre ki lehet próbálni azt, hogy a hivatal jegyzői hatáskörben nagyobb figyelmet fordít 
ezekre a közterületi szabálysértésekre, és ezen időszak elmúltával meglátják, hogy ez 
mennyire hatásos így vagy indokolt-e közterület felügyelőt alkalmazni.  
 
Hintenberger András: Jegyző úr eddig is csinálta ezt a munkát, tehát feltehetően, ha kapott 
volna jelzést, akkor kiküldi a felszólításokat, illetve a bírságot, ha kell, tehát véleménye 
szerint nem kell ezen változtatni. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsoltban több kérdés, hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva 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 
137/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a közterületek 
rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések 
hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása érdekében egyelőre közterület-
felügyeletet nem kíván felállítani. 
2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek rendjének és tisztaságának 
védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, 
megakadályozása, szankcionálása érdekében a jogszabályban előírt hatósági intézkedések 
rövidebb időn belül kerüljenek foganatosításra, ezáltal hatékonyabbá téve a jogszabályok 
betartatását.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
Félegyházi András: Ezzel összefüggésben pedig, aki egyetért a 14/2004. (IX.16.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével, 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) hatályon kívül 
helyezte a közterület felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 14/2004 (IX.16.) 
önkormányzati rendeletet, ezzel megalkotva a közterület felügyelet szervezetéről és 
feladatairól szóló 14/2004. (IX.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
15/2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete  

a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 14/2004. (IX.16.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 

 
7. npr: Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és 

népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulásának 
támogatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A VEKOP programon belül Pest Megyei egészségügyi szervezetek 
pályázhatnak bizonyos egészségtudatos életmóddal, megelőzéssel kapcsolatos 
szolgáltatásokat szorgalmazó iroda fölállítására. Szentendre egészségügyi intézménye 
pályázatot tervez benyújtani erre vonatkozóan. Amíg a projekt időszak tart 100%-os 
támogatottságú, a 3 éves fenntartási időszakhoz viszont szükséges pénzügyi kötelezettséget 
vállalni, mely vagy fel lesz használva vagy nem, mert a korábbi ilyen programokban az volt a 
gyakorlat, hogy kaptak az intézmények központi költségvetési támogatást. Tehát valójában 
ennek a szolgáltatásnak az üzemeltetése sem kerül a településnek pénzbe, de ezt ma még nem 
lehet 100%-osan kijelenteni, mert nem tudni, hogy 3 év múlva lesz-e ilyen támogatás vagy 
sem. Ahhoz, hogy az idei június-szeptemberi időszakban a szentendrei intézmény be tudja 
adni a pályázatát, ahhoz az ellátási körzethez tartozó önkormányzatoknak határozniuk kell. Az 
A) alternatíva az elfogadó, támogató, kötelezettséget vállaló határozat, a B) pedig az elutasító. 
Annyit azért tudni kell, hogy Visegrád egyébként milliós tételt meghaladó összegben fordít 
pénzt a lakosság egészségmegőrzésére, különböző szűrőprogramokon keresztül minden 
évben. Tehát a B) alternatíva erre utalva fogalmaz.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottságnak az volt a véleménye, hogy azok a programok inkább 
csak propaganda dolgok, amik föl vannak sorolva a pályázatban, és nem érzik azt, hogy ebből 
a visegrádi lakosok bármit is érzékelni fognak vagy hasznos lenne számukra, ezért a bizottság 
nem támogatja, hanem ezt a pénzt inkább az egészségügyi szűrésekre fordítja.  
 
Félegyházi András: Az nehezen mérhető, hogy egy ilyen mozgalomnak milyen eredménye 
van és mikor van eredménye, de valószínűleg egy nagyobb településen ez hatékony lehet. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, de kéri a bizottságokat, hogy a jövő évi költségvetés 
összeállításánál gondoljanak erre a többletforrásra, amikor a szűrőprogramokról döntenek.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki 
az előterjesztésben szereplő B) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-
7.2.2-17 kódszámú felhíváson való indulását, ezáltal az Önkormányzat nem működik együtt a 
létrejövő Egészségfejlesztési Irodával, mind a projekt időtartama alatt, mind a fenntartási 
időszakban, mivel az Önkormányzat az egészség megőrzése érdekében a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórház által szervezett szűrővizsgálatok támogatása útján jelentős 
intézkedéseket tett és most erre a nemes célra pénzügyi forrásokat nem tud biztosítani.    
2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeit 
a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
- Mikesy Tamás képviselő távozott az ülésteremből, Bártfai István megérkezett az 

ülésterembe, így a képviselő-testület 6 fővel van jelen (7főből), határozatképes – 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A német nemzetiségi önkormányzat elnöke idén is kérte, hogy képviselő-
testület anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a nemzetiségi önkormányzat működését. 
Erre a költségvetésben 700.000,- Ft címzett támogatást biztosított az önkormányzat, tehát a 
teljesítésnek nincs akadálya. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen, Bártfai István képviselő nem 
szavazott) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri 700.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Visegrád, Fő u. 81.) 
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részére a 2017. évben az általa szervezett közösségépítő programok, rendezvények 
megvalósítására valamint a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaira. 
2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. számú a működési 
célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 6. (Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatása) sora terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való 

csatlakozási és kilépési szándékok jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
- Mikesy Tamás képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület 7 fővel van 

jelen (7főből), határozatképes – 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Ebben a hulladékgazdálkodási társulásban Visegrád is tagként szerepel. 
Kisoroszi jelezte belépési, míg Szigethalom, Szigetszentmiklós és Halásztelek a kilépési 
szándékát. A belépésről és a kilépésekről is minden tagönkormányzatnak minősített 
többséggel szükséges döntenie.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a Kisoroszi belépési szándékával 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 
140/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt hat hónapos 
időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában 
tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Szigetszentmiklós kilépési szándékával 
egyetért, 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 
141/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Társulási 
Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. határozatában 
(A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása 
birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Szigethalom kilépési szándékával 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 
142/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás 
vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) 
előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki Halásztelek kilépési szándékával 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 
143/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. 
§. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás 
vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) 
előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: A Magyar László tornacsarnok felújítási munkálataihoz kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: 200 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat Makovecz Imre 
örökségét pénzügyileg is támogató program keretében. A tervezési munkák megkezdődtek és 
a közbeszerzéssel kapcsolatos közreműködésre mindenképpen szükséges műszaki ellenőr, 
illetve a tervezővel történt egyeztetés nyomán javasolja, hogy a műszaki ellenőrt már most 
bízza meg az önkormányzat azzal, hogy a kiviteli terv készítés időszakában is már jelen 
legyen és műszaki, kivitelezői szemléletű segítséget nyújtson a kiviteli tervek elkészítése 
során. Három cégtől kért be ajánlatot az önkormányzat, a legkedvezőbbet a Szabvány és 
Minőség Kft nyújtotta be.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az volt az álláspontja, hogy nem kellene már 
a közbeszerzési eljárás alatt műszaki kivitelezőt megbízni, mert ez eddig sem volt és ez 6-700 
ezer forint plusz költséget jelent abból a 200 millió forintból, amiről még nem tudják, hogy 
elegendő lesz-e a kivitelezésre. Azt kéri a bizottság, hogy kérjen be újabb árajánlatokat az 
önkormányzat csak a kivitelezési időszak műszaki ellenőri feladataira.  
 
Félegyházi András: A közbeszerzési szakasznál érdemben tud jelen lenni egy műszaki 
ellenőr, ezért ezt elengedhetetlennek tartja, az azt megelőző időszakban történő alkalmazás a 
300.000,- Ft-ot sem éri el és meggyőződése, hogy ezt az összeget a kiviteli ajánlatokban 
megfogja keresni a műszaki ellenőr.  
 
Mikesy Tamás: A korábbi beruházások kapcsán rossz élményei vannak a műszaki 
ellenőrzéssel kapcsolatban. Azt tudomásul veszi, hogy az elmúlt három beruházásnál a 
műszaki ellenőr is nehéz helyzetben volt, éppen úgy, ahogy az önkormányzat, de éppen ezért 
kíváncsian várja a mostani műszaki ellenőr munkáját, aki most nincs kényszer helyzetben, 
hanem szabadon végezheti a munkáját. 
 
Hintenberger András: Nem lehetne azt kérni a műszaki ellenőrtől, hogy folyamatában 
dokumentálja, hogy mik voltak az ő javaslatai, azok milyen változást okoztak. Tehát egy 
olyan anyag kellene, amiből az önkormányzat tudná ellenőrizni, hogy hol működik jól ez a 
munka és hol nem.  
 
Félegyházi András: Amikor a közbeszerzési eljárásnál jelen volt a műszaki ellenőr, az sosem 
csöndben ült, tehát ott aktív résztvevő volt. Az elektronikus építési naplóból viszonylag 
egyszerűen teljesíthető ez a kérés. A tervezési szakaszban is kell, hogy legyen valamifajta 
dokumentálása az ő tevékenységének. Valóban nem lenne kötelező őt már ettől a fázistól 
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alkalmazni, de úgy gondolja, hogy ez a próba egy ekkora beruházás esetén 300 ezer forintot 
megér.  
 
Bálint Zsolt: Mi van akkor, ha megtervezik és kiderül, hogy az egész beruházás 300 millió 
forintba kerül, akkor ki fizeti a tervezőt, a műszaki ellenőrt, a közbeszerzőt? 
 
Félegyházi András: Ezt a beruházást ennyiből kell tudni megcsinálni, amennyiben ez az 
összeg nem elég és ez jelentős többletköltséget jelent, amit az önkormányzat nem tud 
fölvállalni, akkor joggal fordulhat a támogatóhoz többlet támogatásért. De úgy gondolja, hogy 
fajlagosan ebbe az összegbe bele kell, hogy férjen a felújítás, de az még az idei évben ki fog 
derülni, ha nem és akkor még a támogatási időszak lezárta előtt többlet támogatást fog kérni 
az önkormányzat. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki támogatja az A) alternatíva határozati javaslatot, mely szerint a Szabvány és 
Mérnök Kft. már a tervezési szakaszban ellássa a műszaki ellenőri feladatokat, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makovecz Imre által 
tervezett Magyar László Tornacsarnok felújításának, korszerűsítésének műszaki ellenőri 
feladataival a benyújtott árajánlatában lévő tartalommal a Szabvány és Minőség Kft-t 
(képviseli: Hermann János, székhely: 2120 Dunakeszi, Petőfi u. 6.) bízza meg 3.755.000.-
Ft+27% Áfa, mindösszesen 4.768.850.-Ft díj ellenében. 
2) A Magyar László Tornacsarnok felújításának, korszerűsítésének műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésének az 1. pontban szereplő összegű díja a Makovecz Imre életművének gondozásáról 
szóló 1850/2016. (XII.23.) Kormányhatározat értelmében a Magyar László Tornacsarnok 
épület felújítására és korszerűsítésére az önkormányzat által kapott 200.000.000.- Ft összegű 
támogatásból kerül finanszírozásra.  
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szabvány és 
Minőség Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
11. npr: Görgey Artúr szoborportré bronzba öntésére érkezett árajánlatok 
Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás képviselőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Mikesy Tamás: A képviselő-testület döntött korábban a szobor felállításáról, erre 3 millió 
forint költségkeretet állapított meg. Három szobrászművésztől és bronzöntőtől kért be az 
önkormányzat árajánlatot, melyből kettő érkezett be határidőre. Az egyik 650.000,- Ft+Áfa, a 
másik pedig 830.000,- Ft+Áfa összegért vállalná a szobor bronzba öntését azonos 
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feltételekkel, tehát javasolja, hogy a testület az alacsonyabb árajánlatot fogadja el, melyet 
Mihály Gábor szobrász adott. 
 
Bálint Zsolt: Az agyag szobor megvásárlásának ára már megvan? 
 
Mikesy Tamás: Igen, ez 1 millió forint. 
 
Bálint Zsolt: És a vas szoborral kapcsolatban tudunk-e valami konkrétumot? 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy időpontot már egyeztetett azzal a szobrásszal, tehát 
legközelebb fog tudni konkrétumot mondani.  
 
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 
145/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Görgey Artúr tábornok 
szobra Visegrádon című pályázaton Szkok Iván szobrászművész által benyújtott 1/1-es Görgei 
Artúrt ábrázoló mellszobor bronzba öntésével 650.000,- Ft+Áfa díj ellenében a Mihály és 
Társa Bt-t (1087 Budapest, Százados út 3-13., képviseletében: Mihály Gábor) bízza meg a 
határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal.  
2) A képviselő-testület a Görgey Artúr tábornok szoborportré bronzba öntésének költségét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 
16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Mihály és Társa Bt-
vel kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Görgey Emlékbizottság 

 
12. npr: „A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Tavaly tavasszal négy helyszínen, a Temetősor utcában, az Újkert utcában, 
az Áprily völgyben valamint a Kilátó utcában voltak káresemények a heves esőzések 
következtében. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumba, melyen 
nyert. A tervezési szakasz lezajlott, a szükséges engedélyek megérkeztek, de mivel a tárgyi 
munka összértéke meghaladja a nemzeti értékhatárt, ezért a jogszabály szerint közvetlen 
meghívásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Erről a képviselő-testületnek kell döntenie. 
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A közbeszerzési törvény ezen eljárásrendje szerint minimum öt ajánlattevőt ajánlattételre fel 
kell hívni, az előterjesztés tartalmazza az öt cégnevet, az önrész a költségvetésbe betervezésre 
került.  
 
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 
146/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A 2016. évi tavaszi 
esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. § (1) és (2) bekezdése szerinti nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás 
nélküli közvetlen meghívásos közbeszerzési eljárást indít meg. 
2) A képviselő-testület „A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását (dokumentációt) a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán 
ajánlattételre öt ajánlattevőt hív fel, melyek az alábbiak:  

1. Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft (Szőke András) 2085 Pilisvörösvár, Erkel 
F. utca 16.       geoszolg@geoszolg.hu  

2. Kiss-Kert 2000 Kft (Kiss Tamás) 2095 Üröm Fő u. 1.        
kisskert2000@kisskert2000.hu  

3. Milbich Építő Építőipari és Szolgáltató Bt. (Milbich István) 2083 Solymár, Hősök u. 
672/23. hrsz      milbichepito@gmail.com 

4. Trend Építő Zrt (Mihály Csaba) 1047 Budapest, Baross utca 74.     info@trendzrt.hu 
5. K and K Forest Kft (Kálmán Miklós) 2200 Monor, Kossuth u. 114.      

kkforestkft@gmail.com 
 

Határidő: eljárás megindítására 2017. július 10. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft alapító okirat 

módosítása, 229/2016 (11.16.) Ökt határozat megerősítése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A képviselő-testület még tavaly novemberben döntött a Pro Visegrád Kft 
alapító okirat módosításáról, melyet az indokolt, hogy ahhoz, hogy a Kft. az előadó-művészeti 
szervezetek támogatását biztosító kulturális TAO pályázaton indulni tudjon szükséges 
tevékenységi körként ezt az alapító okiratban feltüntetnie. Az alapító okirat aláírásra került és 
mivel azt jogi képviselő útján kell a cégbírósághoz benyújtani, ezért elküldésre került a 
Czövek és Deme Ügyvédi Irodának, aki azonban azt nem nyújtotta be a cégbírósághoz, így a 

mailto:geoszolg@geoszolg.hu
mailto:kisskert2000@kisskert2000.hu
mailto:milbichepito@gmail.com
mailto:info@trendzrt.hu
mailto:kkforestkft@gmail.com
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módosítás nem került átvezetésre. Ahhoz, hogy ez megtörténjen szükséges egy 30 napnál nem 
régebbi taggyűlési határozat, mivel ezeket a jogokat a képviselő-testület gyakorolja, ezért 
szerepel ez a kérdés napirenden. 
 
Félegyházi András: Kérte a jegyzőt, hogy vizsgálja meg azt, hogy ez a késedelem, illetve az, 
hogy a Kft. nem tudott részt venni ezen a pályázaton okozhatott-e kárt Visegrádnak. 
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 
147/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - megerősítve a 229/2016. (11.16.) 
határozatát - mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81.) taggyűlési jogait gyakorló 
szerve úgy dönt, hogy az alapító okirat I/5. pontjának második bekezdését, II/1. és 2. pontjait, 
a Kft közhasznú tevékenységi körét, célját a határozat mellékletét képező tartalommal 
módosítja.  
2) A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratát a módosítással egységes szerkezetben 
jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírására. 
3) 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 cégbírósági beterjesztésére 2017. július 20. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Seat Inca 1.4 típusú önkormányzati tulajdonú kishaszongépjármű 

értékesítésre történő kijelölése  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Ezt a Seat Inca autót az önkormányzat 3 éve vásárolta, melynek műszaki 
állapota olyan mértékben leromlott, hogy a Képviselő-testületnek el kellene gondolkodnia az 
értékesítésre kijelölésen, tekintettel arra, hogy a műszakija november 21-én lejár és a piaci 
értéke körülbelül 250.000,- Ft. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint bármely ingó- és 
ingatlan vagyon értékesítésre kijelölése a képviselő-testület hatásköre. Ez a gépjármű az 
elmúlt három évben a hivatali ügyintézést segítette, a külső helyszíneken, illetve a szentendrei 
és budapesti ügyintézésekre, továbbá a művelődési ház is használta. Éves szinten 7-8000 km-t 
futott a gépjármű. Amennyiben eladás történik, akkor a képviselő-testületnek azon is el kell 
gondolkodnia, hogy be kell szereznie egy másik gépjárművet a hivatali ügyintézést továbbra 
is segítendő, ezen kilométer mennyiség tükrében. A Pénzügyi Bizottság kérésére árajánlatot 
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kért a gépjármű javítására is, ami körülbelül 4-450.000,- Ft+Áfa lenne, mivel az alváza nagy 
mértékben korrodálódott, valamint a féket, a kormányt is át kellene nézni és műszaki 
vizsgáztatni is kell az ősszel. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de nem hozott döntést, mert akkor még a 
javítási költség nem volt ismert, úgyhogy a képviselő-testületnek kell döntést hoznia. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy ő is használta a mozi és a művelődési ház tekintetében és 
meggyőződése, hogy sokkal olcsóbb az önkormányzatnak így üzemeltetnie egy gépjárművet 
ezekre a dolgokra, mintha mindenki kiküldetésben számolná el a kilométer költségeket. Úgy 
gondolja, hogy amíg nincs másik helyette, addig nem kellene eladni.  
 
Félegyházi András: Amennyiben a képviselő-testület most kijelöli eladásra, az nem azt 
jelenti, hogy holnap eladja. Az eladáshoz is testületi döntés kell majd. Úgy gondolja, hogy 
éppen most helyénvaló ezt elindítani, mert egyébként is jól körbe kell járni majd, hogy mit 
vesz helyette az önkormányzat. De az tény, hogy egy ilyen célokat szolgáló gépjárműre 
szüksége van az önkormányzatnak. 
 
Schüszterl Károly: Kellene már most egy másik alternatíva, hogy mit vesz helyette az 
önkormányzat, mert ha ezt holnap elviszik, akkor mi lesz? 
 
Dr Szabó Attila: Az eladási pályázat tekintetében az önkormányzatot köti az általa hozott 
vagyonrendelet, melyre meg van szabva, hogy meddig lehet ajánlatot adni, majd ezt követően 
kerül be a képviselő-testület elé az ajánlat és dönt arról, hogy az ajánlat tükrében eladja-e a 
gépjárművet vagy nem. 
 
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 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonát 
képező Seat Inca 1.4 típusú (frsz: GTC-504) kishaszongépjárművét értékesítésre jelöli ki. A 
nyilvános pályázat kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal vezetőjét a jegyzőt kéri fel. A gépjármű kikiáltási ára bruttó 250.000 
Ft.  
2) A Képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a nyilvános pályázati eljárás 
lebonyolítását követően készítsen újabb előterjesztést, mely alapján a gépjárműre érkezett 
konkrét vételi ajánlatok ismeretében meghozható a végleges döntés. 
 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 
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15. npr: Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-

vezető állásának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerületi Központja 
megküldte az Áprily Lajos Általános Iskola Intézményegység-vezető pozícióra beérkezett 
pályázatot. Egy pályázat érkezett, a jelenlegi intézményegység-vezető Bosnyák Endréné 
nyújtott be pályázatot. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a pályázat 
vonatkozásában az intézmény székhely szerinti önkormányzatnak véleményezési joga van. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság tárgyalta, ugyan sok választási 
lehetősége nem volt, tekintettel arra, hogy egy pályázat érkezett és ha nem támogatja a 
pályázatot, akkor mostaninál sokkal rosszabb helyzetbe sodorja az iskolát. Tehát a bizottság 
javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a pályázatot, de azt azért leszögezte a bizottság, 
hogy a támogatás nem feltétlenül jelenti azt, hogy tökéletesen egyetértene azzal, ami az 
iskolában zajlik, tehát ezzel inkább a bizalmat akarja megelőlegezni és reméli, hogy jobb 
irányba fordulnak a dolgok. 
 
Félegyházi András: A bizottsági ülésen megfogalmazódott annak az igénye, hogy erről a 
kérdéskörről, amit Mikesy képviselő úr említett folyjék párbeszéd, melynek a következő tanév 
elején meg kell történjen az iskola vezetősége és az intézményfenntartó központ részvételével.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva 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 
149/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva - úgy 
dönt, hogy Bosnyák Endréné a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményegység-vezetővé történő kinevezésével egyetért, azt támogatja. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Váci Tankerületi Központját tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Az 1217/1 hrsz-ú közterület elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
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Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Blahák Ernő Dobos utca 5. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy az ingatlana címe ne változzon meg. Ez a kérelem azért szerepel a 
testület előtt, mert az ingatlana a Sólyom utcával és a Dobos közzel érintkezik a Dobos 
utcával viszont nem és a közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása a Képviselő-
testület kizárólagos, át nem ruházható hatásköre. Még 2015-ben döntött úgy a testület, hogy 
az 1217/1 hrsz-ú közterületet Sólyom utcának nevezi el, mert a környéken nem voltak 
egyértelműek a közterület elnevezések. Mivel a házszámrendezés most indult el, ezért fordult 
a kérelmező a képviselő-testülethez.  
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság tárgyalta a témát és most újra megvizsgálta 
azokat az érveket, melyeket akkor is, amikor ezt a közterület elnevezés anomáliát 
megszüntette ezen a területen. A Bizottság megállapította, hogy akkor a hivatal és az 
önkormányzat sem követett el hibát, teljesen jogszerűen hozta meg a határozatot, tehát azt 
javasolja, hogy a képviselő-testület ne adjon helyt Blahák Ernő kérelmének, hanem hagyja 
helyben az akkori határozatot. Ennek egyik oka, hogy egyazon helyrajzi szám két néven nem 
szerepelhet és ilyen módon akárhogy is nevezik az alsó utcát az mindenképpen meg kell, hogy 
változzon, így Blahák Ernő lakcíme is mindenképpen megváltozna. Ez az a helyzet, amikor 
egy ember kellemetlensége nem írhatja felül egy közösség érdekét. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen ő is jelen volt és egyetért a bizottság 
javaslatával. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva 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 
150/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Blahák Ernő 1217/1 
hrsz-ú közterület elnevezésének megváltoztatása iránti kérelmének nem ad helyt, ezáltal a 
206/2015. (09.16.) ökt határozatát nem módosítja, mivel több egymásból elágazó közterület 
(1216 és 1217/1 hrsz) ugyanazon, Dobos utca néven történő szerepeltetése 
jogbizonytalanságot eredményezne, indokolatlanul bonyolítaná a közigazgatási címek 
(házszámok) megállapítását. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Blahák Ernőt a 
Képviselő-testület döntéséről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő 1 havi tiszteletdíját az Áprily Iskoláért 
Alapítványnak ösztöndíjra és táblafelújításra, 1 havit pedig az Alapítvány a Duna-mente 
Kultúrájáért ARS DANUBIANA VISEGRÁD 2009-nek működési kiadásaira ajánlja fel. 
Kérdezte a képviselőket, aki azt 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 
151/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő 2017. év május hónapra járó tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
77.800,- Ft felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítványnak (2025 Visegrád, Rév u. 2) 
ösztöndíjra és táblafelújításra, valamint a 2017. év június hónapra járó tiszteletdíjának 
megfelelő összeg, azaz 77.800,- Ft felajánlását az Alapítvány a Duna-mente Kultúrájáért ARS 
DANUBIANA VISEGRÁD 2009-nek (Visegrád, Széchenyi utca 11.) működési kiadásaira. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester az április 15-től június 30-ig 
járó alpolgármesteri tiszteletdíját az Áprily Lajos Általános Iskolának ajánlja föl Visegrád 
történelmi múltjának, kulturális örökségének megismerése, kutatása és a település 
lakosságával, iskolás tanulóival történő megismertetése, ezen belül különösen az Áprily Lajos 
Általános Iskola régi, műemlék épület régészeti feltárása során előkerült régészeti 
leletegyüttes bemutatását lehetővé tevő megoldások megvalósítására. Kérdezte a 
képviselőket, aki azt 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 
152/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2017. április 15-től 2017. június 30-ig terjedő 
időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának, 392.613.-Ft-nak támogatásként történő 
felajánlását az Áprily Iskoláért Alapítvány részére az alábbi célra: 
Visegrád történelmi múltjának, kulturális örökségének megismerése, kutatása és a település 
lakosságával, iskolás tanulóival történő megismertetése, ezen belül különösen az Áprily Lajos 
Általános Iskola régi, műemlék épület régészeti feltárása során előkerült régészeti 
leletegyüttes bemutatását lehetővé tevő megoldások megvalósítása. 
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily Iskoláért 
Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr: Visegrád történelmi múltjának, kulturális örökségének megismerésének és 
megismertetésének támogatása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: Amire alpolgármester úr fölajánlotta tiszteletdíját, az iskola régi 
épületének felújítására, illetve az azt megelőző régészeti feltárás eredményeire utal. A 
Közművelődési Bizottság tegnapi ülésén esett szó ezekről az értékekről, akkor a bizottság az 
erre vonatkozó munkát elvégzésre javasolta, illetve az értékek megismertetését bemutatásra 
méltónak javasolta, ezért az Áprily Iskoláért Alapítvány számára javasol 4,5 millió forint 
támogatást, ami nyilván célzott támogatás, tehát csak erre fordítható, bízva abban, hogy ez  
gazdagítani fogja az iskola épületét, az önkormányzatot, de elsősorban az iskolába járó 
gyerekeket. Bele fog férni a határidőbe, így a szeptemberi iskolakezdést nem fogja zavarni.  
 
Bálint Zsolt: Sajnos a Pénzügyi Bizottság erről semmilyen tájékoztatást nem kapott, ezt az 
anyagot ma kapták meg. Lassan 10 millió forintba fog kerülni ez a feltárás, mert még ezt sem 
lehet pontosan tudni, hogy mennyi lesz a vége, ráadásul ennek a 2x2-es üveg felületnek a 
további fenntartását is majd fizetni kell, nem tudja támogatni ezt a kérdést. 
 
Félegyházi András: Pénzügyi Bizottság elé valóban nem került be ez a téma, mert a 
bizottsági üléskor ezek a régészeti leletek még nem álltak elő olyan értelemben, hogy erről 
javaslatot lehetett volna megfogalmazni. A Közművelődési Bizottság tárgyalta, ő javasolta 
ennek a bemutatását. Tudomásul veszi Bálint Zsolt képviselő véleményét, de nem tud vele 
egyetérteni. 
 
Mikesy Tamás: A Közművelődési Bizottság sem ezért hívta össze az ülést, ez csak a véletlen 
műve volt, de azt látni kell, hogy valóban értékes dolog került elő, nyilván ennek nincs 
profitális haszna, de ha az iskolából kiművelt embereket szeretnének kibocsátani, akkor úgy 
gondolja, hogy érdemes ebbe belefektetni pénzt és energiát. Azt is látni kell, hogy a svábság 
őseinek a templom maradványait tudják most itt bemutatni, tehát ez egy unikális dolog.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Amikor majd kiderül a pontos végösszeg és esetleg a most 
felajánlott önkormányzati forrás és a tiszteletdíja nem volna elég, akkor a tiszteletdíjából még 
kiegészíti a hiányzó összeget, ha szükséges. 
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy két héten belül ez pontosan meghatározható lesz. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád történelmi 
múltjának, kulturális örökségének megismerése, kutatása és a település lakosságával, iskolás 
tanulóival történő megismertetésére, ezen belül különösen az Áprily Lajos Általános Iskola 
régi, műemlék épület régészeti feltárása során előkerült régészeti leletegyüttes bemutatását 
lehetővé tevő megoldások megvalósítására az Áprily Iskoláért Alapítványt (2025 Visegrád, 
Rév u. 2.) egyszeri 4.500.000.-Ft-al támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily Iskoláért 
Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

19. npr: Elektromos gépjármű töltőberendezés-hálózat kiépítése Visegrádon 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az elektromos gépjárművek terjedésével egyre több helyen szükséges 
elektromos töltőberendezés kiépítése. E célból a Gazdasági Minisztérium létrehozta a e-Mobi 
Nkft-t, amely 100% állami tulajdonban van, ő bonyolítja le ezeknek a töltőberendezéseknek a 
kiépítését. A Kft. megkereste az önkormányzatot azzal, hogy két helyszínre szeretnének a 
városban ilyen állomást telepíteni. Az önkormányzat számára sem a telepítés, sem az 
üzemeltetés nem kerülne költségbe, csak a területet szükséges ingyenesen biztosítani a 
beruházástól számított öt évig. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolt két helyszínt, 
az egyik a 64/14 hrsz-ú nagy parkoló területe, a másik pedig a 85/8 hrsz- ú majdani parkoló a 
füves területen a rendezvénytér alatt. 
 
Bálint Zsolt: Úgy tudja, hogy addig lesz ingyenes a használata, ameddig az országban is 
ingyenesen lehet tankolni, ha ez már nem lesz ingyenes és pénzt fognak érte kérni, akkor az 
önkormányzat miért biztosítson ingyenesen területet?  
 
Mikesy Tamás: Úgy gondolja, hogy az olyan fejlesztésekre Visegrádon feltétlenül szükség 
van, amely a turisták kényelmét, komfortját is szolgálja, mivel a város mégiscsak a 
turizmusból akar megélni. Egy ilyen állomás kiépítése iszonyatosan sok pénzbe kerül, tehát az 
önkormányzatnak ez még akkor is megéri, ha 2-3 év múlva ezért pénzt fog kérni a cég.  
 
Hintenberger András: Azt is mérlegelni kell, hogy a világ afelé megy, hogy 5-8 éven belül 
lehet, hogy minden második autó elektromos lesz, tehát érdemes volna az ingyenességet öt 
évre biztosítani, mert ez a település lakóinak is egy kényelmi szolgáltatás lesz és bőven 
megtérül akkor is, ha csak ezt nézik. 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Azzal lehetne kiegészíteni az önkormányzat engedélyét, hogy a 
szolgáltatás ingyenességének időtartamára, de legfeljebb öt évre biztosítja ingyenesen a 
területet. Ezzel Visegrád hozzájárul a kiépítéshez és biztosítja az önkormányzati érdekeket is. 
 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslat ezen módosításával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely  alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint az elektromos 
töltőállomások kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú területeket a telepítés 
idejétől a szolgáltatás hozzáférhetőségének ingyenességéig, de legfeljebb öt évig biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt 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 
155/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C) Visegrád Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő 64/14 és a 85/8 helyrajzi számú ingatlanokon az 
Önkormányzattal egyeztetett megjelenési módon elektromos töltőállomásokat alakíthat ki.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére az 
elektromos töltőállomások telepítése idejétől a szolgáltatás hozzáférhetőségének 
ingyenességéig, de legfeljebb öt évig a töltőállomások helyszínéül szolgáló területeket 
Visegrád Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. 
3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a határozat 1. 
és 2. pontjában foglaltak szerint az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft részére állítsa ki.  
 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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20. npr: Visegrádi Városi Konyha számára ételszállító edények beszerzéséhez pénzügyi 
forrás biztosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az élelmezésvezető azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy 
biztosítson fedezetet olyan edények megvásárlására, amelyekkel biztonságosan és 
higiénikusan megoldható az ételek melegben történő szállítása. A kérését az indokolja, hogy a 
Madas László Erdészeti Erdei Iskola három hétig tartó nyári táborozást szervezett, melyre 
összesen 80 gyermeket várnak és a tábor idejére az ebédet a Városi Konyhától kívánják 
megrendelni. A konyha azonban jelenleg nem rendelkezik ilyen edények beszerzéséhez 
szükséges forrással. Az erdei iskola szeptembertől egyébként rendszeresen szeretne ebédet 
rendelni, tehát ezekre az edényekre a későbbiek folyamán is szükség lenne. A 2 db 30 literes 
és 2 db 20 literes dupla falú, duplafedelű, rozsdamentes, tömítőgumis, szelepes ételszállító 
edény 167.386,- Ft-ba kerülne. Az edények beszerzésére a fedezet az önkormányzat 
költségvetésében az általános tartalék soron rendelkezésre áll.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Munkaszervezés szempontjából van arra számítás, hogy 
belefér-e a plusz a jelenlegi állomány munkájába? Milyen költségeket jelent a kiszállítás? 
Hogyan oldható meg a többletmunka? Tehát az önkormányzatnak ez fenntartható 
szolgáltatás? 
 
Dr Szabó Attila: Jelenleg a működési engedély ilyen mértékű kapacitásbővítést lehetővé 
tesz. A szociális étkezés szállítása jelenleg is gépjárművel történik, ezekkel az edényekkel ez 
a plusz kiszállítás megoldható. Nyilván, ha ez rendszeressé válik és igény lenne más 
településekre is szállítani, akkor az már pénzügyi számításokkal alátámasztott Pénzügyi 
Bizottság által megtárgyalandó kérdéssé válik. De jelenleg ezzel a kapacitással, emberi 
munkaerővel, időszakosan teljesíthetőek ezek az igények.  
 
Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy igen örvendetes és megtisztelő, hogy közétkeztetés 
keretében a visegrádi konyhának ilyen jó híre van, hogy a szomszédos településekről is kapott 
már megkeresést az esetleges kiszállításra.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint egyenlőre béreljenek ilyen edényeket, a környéken igen 
sok étterem van, biztosan járható út lenne, ha szükséges segít a beszerzésben. 
 
Bálint Zsolt: Az a problémája, hogy az edények árán kívül nem látja az egyéb költségeket, 
mert itt azért fog keletkezni nyilván többlet benzinköltség meg mi egymás. Sosem fogják 
látni, hogy ez megéri-e az önkormányzatnak, vagy sem.  
 
Mikesy Tamás: Az már intézményvezető hatáskör, hogy ezt a többletmunkát ő hogyan 
szervezi meg, meg ugyebár nyilván a többletmunkával többletbevétel is származik. Egyébként 
a Pénzügyi Bizottság bármikor mondhatja az intézményvezetőnek, hogy mutassa meg azt az 
ajánlatot, ami alapján vendégétkeztetést csinál. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2017. (06.21.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Visegrádi 
Városi Konyha olyan ételszállító edények beszerzéséhez, amellyel biztonságosan és 
higiénikusan megoldható az ételek nagy melegben történő kiszállítása. 
2) A Képviselő-testület az ételszállító edények beszerzéséhez szükséges 167.386.-Ft összeget 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. 
számú melléklet általános tartalék sorából átcsoportosít a Visegrádi Városi Konyha bevételeit 
és kiadásait tartalmazó 5. számú melléklet dologi kiadások sorára. 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 
következő módosítása során készítse elő.   
 

Határidő: 2017. szeptember 20. 
Felelős: jegyző 

 

20. npr: Egyebek 
 

Félegyházi András: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az OTP Bank Nyrt megkereste 
az önkormányzatot azzal, hogy idén az elmúlt évektől eltérően 800.000,- Ft-al szponzorálná a 
palotajátékokat, így az erről szóló szerződés aláírásra került.  
Megköszönte a közmeghallgatáson való részvételt, azoknak, akik eljöttek. 
A múlt hétvégén lezajlott a VisegRock fesztivál, megköszönte a munkát a szervezőknek.  
Jövő kedden este 6 órakor nyílik meg Péterffy László kiállítása. 
Megindult az árvízvédelmi gát II. ütemének a közbeszerzési eljárása. Három ajánlattevő ki is 
vette és az egyik előzetes vitarendezést is kezdeményezett. Pályázatot bárki benyújthat, az 
előzetes vitarendezés kapcsán az önkormányzat vizsgálja annak módját, hogy ne legyen 
versenyszűkítő a pályázati kiírás. 
 
Bálint Zsolt: Jó volt a VisegRock fesztivál, csak a rendezvény téren a WC használattal 
legközelebb kezdeni kell valamit, mert ott katasztrofális állapotok voltak. Legyen ott 
legközelebb egy takarító, akinek ez a feladata, hogy ezt rendben tartsa. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy valóban volt egy olyan helyzet, amikor összetorlódtak a 
feladatok a szervezőknek, akkor kialakult a WC-ben az az állapot, de megoldották. Egyébként 
a két napban nem volt ez állandóan tapasztalható. Ez tanulság, tehát nyilván meg kell majd 
legközelebb oldani az ilyen helyzetet, illetve javítani rajta. 
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több hozzászólás, illetve kérdés 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:    16/2017. 
Határozatok száma: 158-159/2017. (06.28.) 
Rendelet száma:  - 
    
    
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. június 28-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

1. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP 1.4.1-15-
2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
módosítása 

2. Az önkormányzat (Városgazdálkodási Csoport) létszámemelése 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án 07:45 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselők: 
 

Bálint Zsolt 
    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt, Hintenberger András és 
Mikesy Tamás képviselők a mai ülésen nem tudnak részt venni.  Mivel a napirenddel 
kapcsolatban kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ülés 
napirendjét elfogadja kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt, Hintenberger András és Mikesy Tamás 
képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP 
1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához 
szükséges kivitelezési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr Szabó Attila: A képviselő-testület múltkori döntésének megfelelően elindult a 
közbeszerzési eljárás az árvízvédelmi beruházás II. ütemének kivitelezésére. Az eljárás során 
az egyik érdeklődést kifejező gazdasági szereplő előzetes vitarendezés iránti kérelmet nyújtott 
be az önkormányzat irányába. Véleménye szerint a felhívásban szereplő műszaki szakmai 
alkalmassági követelmények közül az alumínium mobilgát szállítása és szerelése, valamint a 
referencia tárgyát képező 1800 m² felületű vagy nettó 100 millió forint összegű szádfal 
behelyezése véleménye szerint versenyt korlátozó, illetve sérti az esélyegyenlőséget. A 
közbeszerzési tanácsadó javaslatára a polgármester helyt adott a közbeszerzési szabályzat 
alapján a kérésnek és ennek megfelelően az ajánlati felhívást módosítani kell, mely a 
képviselő-testület hatásköre. Amennyiben ez nem kerül elfogadásra, az jogsértő és 
támadhatóvá válik az eljárás. 
 
Félegyházi András: Ezzel gyakorlatilag az önkormányzat a kaput szélesebbre nyitja, senki ne 
érezze úgy, hogy nem fér bele. 
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 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2017. (06.28.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon című, KEHOP 1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú 
pályázati projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását módosítja. A képviselő-testület a 
módosítást a határozat mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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- Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi –  

 
2. npr: Az önkormányzat (Városgazdálkodási Csoport) létszámemelése 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az önkormányzat állandó feladatai mellett egyre gyakrabban 
állandósulnak az eseti feladatok is, úgy az önkormányzati intézményekben, mint a 
közterületeken. Ezért indokolt egy olyan személyzeti struktúra kialakítása a 
Városgazdálkodási Csoportnál, ahol a folyamatos munkavégzés mellett saját hatáskörben 
saját állománnyal tudja elvégezni az önkormányzat a kisebb léptékű fejlesztéseket. Az idén 
hirdetett az önkormányzat munkaerőfelvételt és több jelentkező is volt, melyből három 
személy próbaidőre is alkalmazhatóak. Ebből két fő a közfoglalkoztatás keretében, egy fő 
pedig azon túl, önkormányzati keretben kerülne felvételre, tehát a határozati javaslat erről és 
annak anyagi vonzatáról is szól.  
 
Schüszterl Károly: Eddig hatan voltak a VKG-nál, most két közfoglalkoztatottal 1/3-al 
megnövekedett a létszám, biztosan kell a harmadik fő? Arra is kell gondolni, hogy a téli 
időszakban azért kevesebb a munka.  
 
Félegyházi András: A harmadik fő is csak az év végéig lenne próbaidővel foglalkoztatva, 
tehát ki kell próbálni, hogy jó munkaerő-e és szükséges-e, illetve, hogy a vezető is elboldogul-
e hat helyett kilenc fővel. Arról nem beszélve, hogy még nem látja azt a közterületeken, hogy 
ne lenne fűnyírási munka, mert van. Ezen kívül rengeteg kaszálási és gyomlálási munka is 
van, így olyan feladatokat is meg lehet majd csinálni, amire eddig még nem jutott kapacitás. 
Ezen kívül összetorlódott rengeteg apró feladat, ami viszont nagyon hiányzik és gazdaságosan 
nem lehet vállalkozásba adni. Az elmúlt években a téli időszakban sem volt arra példa, hogy 
unatkoztak volna a munkatársaink, sőt elég sok túlóra került kifizetésre, hogy még külön 
feladatellátási szerződést is kellett kötni rá, tehát még pótmunkába is nehezen volt kezelhető. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy ő ezt a javaslatot el tudja fogadni, amennyiben a közterületek 
állapota valóban javulni fog. 
 
Schüszterl Károly: Lehet, hogy azért azon is el kellene gondolkodni, hogy csak olyan 
feladatokat adni a VKG-nak, ami ténylegesen önkormányzati feladat, tehát nem nekik kellene 
például Lepence felé a 11-es út mentén levágni a füvet, mert nem önkormányzati terület.  
 
Félegyházi András: Véleménye szerint most ennek a plusz három főnek a foglalkoztatása 
nem kerül olyan sokba ebben az évben, viszont a munka, amivel be tudnak segíteni, az sokkal 
többet fog érni. Vállalkozásba kiadva ez sokkal többe kerülne. 
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 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2017. (06.28.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat, azon 
belül a Városgazdálkodási Csoport fizikai állományú létszámát 2017. július 1-től egy fővel 
megemeli. 
2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás keretében parkgondozási feladatokra 
alkalmazandó 2 fő többlet személyi juttatásai és az Önkormányzat, azon belül a 
Városgazdálkodási Csoport fizikai állományú létszám egy fővel történő emelésének 
finanszírozásához szükséges 2.612.673.-Ft (személyi juttatás 2.120.000.-Ft, járulék 419.100.-
Ft) összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 16. számú melléklet általános tartalék soráról csoportosítja át a Visegrád Város 
Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazó 2. számú melléklet személyi juttatások 
sorára. 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 
következő módosítása során készítse elő és az elkészült módosítást pedig a polgármester 
terjessze elő a képviselő-testület elé.   
 

Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző és Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 20. 

 

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:    17/2017. 
Határozatok száma: 160-163/2017. (07.12.) 
Rendelet száma:  - 
    
    
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. július 12-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

1. Virágzó Visegrád fejlesztési program előzetes megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítésére érkezett ajánlat 
 

2. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című KEHOP 1.4.1-15-
2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
ismételt módosítása 

 
3. Mogony József (Visegrád, 138 hrsz-ú ingatlantulajdonos) Schulek utca útépítési 

érdekeltségi hozzájárulása  
 
 

4. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 12-én 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 ügyvezetője 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bártfai István képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni.  Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Virágzó Visegrád fejlesztési program előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítésére érkezett ajánlat 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Bozzay Péter a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 
 

Félegyházi András: Az előterjesztéshez képest többletinformáció, hogy meghívás érkezett 
ugyanezen ügyben jövő hétfőre Csepregi Nándor miniszter helyettes úrtól egy tárgyalásra. 
Tekintettel arra, hogy egy kormány döntést előkészítendő előzetes megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére kapott jelzést az önkormányzat, úgy gondolja, hogy a legegyszerűbb 
és legrövidebb időt igénylő módja ennek az volna, ha az önkormányzat saját tulajdonában álló 
VVF Kft. készítené ezt el.  
 
Bozzay Péter: Polgármester úr említette, hogy a tanulmány elkészítésére vonatkozó felkérés 
igen sürgető, ennek megfelelően elindult az előkészítő munka. Az elmúlt két hétben 
igyekeztek felmérni azt az alvállalkozói kört, aki az ilyen típusú programokban szerepet 
tudnak majd vállalni, van tapasztalatuk és megfelelő referenciájuk. Tehát, ami az írásos 
anyagban van, az ez ezekre a megbeszélésekre épül. Ebből a vállalkozói árak láthatók, illetve 
látható az is, hogy a megvalósíthatósági tanulmány milyen formanyelvet fog követni, illetve 
milyen tartalom szerint fog elkészülni.  
 
Mikesy Tamás: Annyit tud erről a dologról, hogy elment a képviselő-testület által 
jóváhagyott Virágzó Visegrád program a Miniszterelnöki Hivatalba, onnan jött egy 
válaszlevél, ami tulajdonképpen a semmiről szólt. Majd Virág Zsolttal volt több szóbeli 
egyeztetés, aminek semmi írásos nyoma nincsen. A vállalási határidőt, az október 15-öt 
nagyon szűknek tartja. Érti, hogy egy ilyen programot nem lehet elkezdeni egy 
megvalósíthatósági tanulmány nélkül, de nagyon szeretné látni, hogy mi az a 
megvalósíthatóság, amire ez az anyag épülni fog.  
 
Bozzay Péter: Amiről az előterjesztés most szól, annak az a neve, hogy előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány, és ha a Kormány dönt, akkor egy részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt is kell csinálni. Ezeknek a tanulmányoknak a tartalma nem mutat túl a testület 
által készített és már beadott anyagon, hanem jellegében más, illetve kiegészítésre kerül. 
Tehát ebben az előzetes anyagban - ahhoz, hogy a Kormány tudjon dönteni arról, hogy 
mennyi pénzt ad – egy részletesebb értékbecslés kell tudni adni, illetve egy pénzügyi tervet 
kell benyújtani.   
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint, ha egy ilyen anyag normálisan ki van dolgozva, akkor az 
többe kerül, mint 10 millió forint. De, ha a beadott anyag minden fejezete ki lesz bontva 
részletesen, akkor ez egy nagyon olcsó árajánlat. De az is lehet, hogy ahányan vagyunk annyi 
féle az elképzelés erről a dologról.  
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Félegyházi András: Elmondta, hogy az elmúlt három hétben elmentek ezekhez a releváns 
cégekhez, akik csináltak már ilyen munkát és elmondták nekik, hogy mi a feladat. Tehát ezek 
a cégek úgy adtak árajánlatot a VVF Kft-nek, mint alvállalkozók. Volt egyébként olyan 
árajánlat is, ami majdnem akkora volt egy rész munkára, mint ez a 10 millió forint az egészre. 
De úgy gondolja, hogy ez alapján az ajánlat alapján, ezzel a munkamennyiséggel el lehet oda 
jutni, hogy a Kormányt döntési helyzetbe hozzák.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Véleménye szerint a 10 millió forint nagyságrendjéről nem 
érdemes vitatkozni, tekintettel arra, hogy a megfelelő tapasztalattal és életpályával rendelkező 
Bozzay Péter ezt kellő megalapozottsággal tette le a képviselő-testület elé. A politikai testület 
összeállított egy anyagot miniszterelnöki fölkérésre, amit megelőzött az, hogy másodszor járt 
itt a miniszterelnök rövid úton hasonló körben. Megelőzte az, hogy az uniós fejlesztési ügyek 
okán személyesen egyeztetett Lázár Jánossal, akinek a miniszterhelyettese itt volt. A 
miniszterelnök pedig a teljes politikai közösség előtt kimondta, hogy a visegrádiak mondják 
meg, hogy mit akar Visegrád és amennyiben az megvalósítható, akkor az meg lesz. Arról nem 
is beszélve, hogy ezt a 10 millió forintot ki fogják fizetni, akármekkora is lesz a fejlesztés 
összege.  
 
Mikesy Tamás: Amit alpolgármester úr most elmondott, az igaz, viszont, amit most proforma 
lát az kevés, de ettől függetlenül azt gondolja, hogy a jövőbe mindenképpen érdemes 
befektetni.  
 
Bálint Zsolt: Az Bozzay Péternek a saját felelőssége, hogy 10 millió forint erre az előzetes 
tanulmányra elég kell, hogy legyen, tehát erről nincs mit beszélni. 
 
Mikesy Tamás: Az október 15-i határidőt nagyon neccesnek tartja. 
 
Bozzay Péter: Ez valóban egy nagyon szoros határidő, de meg fogják próbálni tartani. 
 
Félegyházi András: Ennek október végére készen kell lennie, mert a jövő évben választások 
lesznek és azt megelőzően lenne jó, ha ezt tárgyalná a kormány.  
 
Bálint Zsolt: Ebből a 10 millió forintból mennyi marad a VVF Kft-nek? 
 
Bozzay Péter: A saját munkánkra 1,5 millió forintot terveztem be, de ebbe benne van a TAO 
is.  
 
Félegyházi András: Ha az önkormányzat bízza meg a saját cégét, akkor olyan profit elvárás 
nincs, mint, ami egy külsős megbízással járt volna. Tehát, mint nyereség, vagy osztalék 
valószínűleg kis összeg fog maradni.  
 
Bozzay Péter: De a VVF Kft. és ő személy szerint ebben dolgozni fog, sőt már hetek óta 
dolgozik, hogy ez az egész itt tartson.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 



5 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2017. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-t (2025 Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Bozzay Péter ügyvezető) 
10.000.000,- Ft+Áfa díj ellenében megbízza a Virágzó Visegrád fejlesztési program előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével. 
2) Az 1. pontban szereplő feladat ellátására 10.000.000,- Ft+Áfa összeget az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 16. számú 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: szerződéskötés azonnal 

 
2. npr: A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című KEHOP 1.4.1-

15-2016-0002 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges 
kivitelezési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
ismételt módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A módosításra azért van szükség, mert a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, mint irányító hatóság a múlt héten észrevételt tett a közbeszerzéssel 
kapcsolatosan, mégpedig azt, hogy ennek két tétele nem lesz ebben a formában elszámolható. 
Az egyik ilyen tétel az első ütemben levert szádfalak rendezése, a másik pedig az első ütem 
engedélyeztetése során elkészült tervek hatósági kívánalmaknak megfelelő tervezői 
többletmunka. Ez a két tétel fixen beárazandó tételként volt benne a közbeszerzésbe, amire 
mindenkinek ugyanazt a fix összeget kellett volna beleírni, tehát valójában nem volt verseny 
tárgya és az első ütem kivitelezőit illette volna. De mivel egy ilyen szerződésben harmadik fél 
számára még elméletben sincs lehetőség arra, hogy pénzt kapjon, ezért ezt ebből ki kell 
emelni. Arra is találtak megoldást a Minisztérium munkatársaival, hogy ez hogyan 
számolható el, de ezt most nem kívánja részletezni. Ez a kiemelés kihatással volt a referencia 
pénzügyi mértékére, a beadási határidőt is módosítani szükséges, ami így július 24-re 
módosul.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Közbeszerzési szakértő megvizsgálta, hogy ez a későn jött 
módosítási kérelem nem nyújt-e támadási lehetőséget az egész eljárással kapcsolatban? 
 
Félegyházi András: Dr. László Viktor jelen volt a minisztériumi egyeztetésen, másrészt a 
módosítást ő állította össze. Azt jelezte, hogy az eljárás elhúzódása nem jó, bár erről az 
önkormányzat nem tehet. Jogi értelemben nem lesz sérülékenyebb az eljárás. Ebben 
tulajdonképpen kockázatot az I. ütem kivitelezője vállal lassan 2 éve.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Azért nem volna baj, ha Dr. László Viktor leírná azt, hogy ez a 
módosítás teremt-e lágyrészt az egész jogi konstrukcióra, vagy lett volna-e erre másik út? 
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Tehát megtehette-e volna az önkormányzat, hogy a Minisztérium módosítás kérését nem 
fogadja el, vállalva a kockázatát annak, hogy később az 51 millió forint nem számolható el, de 
erős valószínűségben tartva a pályázat sikerességét? Másrészt pedig készüljön egy 
emlékeztető az NFM-el történt tárgyalásról, küldjék el nekik is, azzal, hogy 5 napon belül 
tehetnek rá észrevételt, kiegészítést.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2017. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon című, KEHOP 1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú 
pályázati projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 
iránymutatásának megfelelően ismételten módosítja. A képviselő-testület az ajánlati felhívás 
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

3. npr: Mogony József (Visegrád, 138 hrsz-ú ingatlantulajdonos) Schulek utca 
útépítési érdekeltségi hozzájárulása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Mogony József, a Visegrád Fő u. 90. számú ingatlan részarány tulajdonosa 
kérelemmel fordult a Visegrádi Polgármesteri Hivatalhoz közútkezelői hozzájárulás megadása 
iránt, tekintettel arra, hogy ingatlanáról a Schulek utcára kíván kaput nyitni, biztosítva ezzel 
telke ezen utca felőli megközelíthetőségét. A Schulek utca szilárd burkolattal történő ellátása 
során a képviselő-testület annak idején úgy döntött, hogy az ott lakóknak 100.000,-Ft útépítési 
érdekeltségi hozzájárulást kell fizetniük. Amennyiben a Schulek utcára is kaput nyit, akkor 
neki is meg kell fizetni az érdekeltségi hozzájárulást. 
 
Bálint Zsolt: Tehát az engedélyt akkor kapja meg, ha befizeti a hozzájárulást. Tud róla 
egyébként, hogy itt ezt kell fizetni? A bejáratát pedig neki kell kialakítani saját költségén. 
 
Dr Szabó Attila: Előzetesen jelezve volt neki. Az pedig egyértelmű, hogy a bejáratot neki 
kell megcsinálni.  
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2017. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel „az épített környezet 
védelméről és alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( továbbiakban: Étv.) 17. § g) 
pontja alapján alkalmazandó 28.§ (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály UT/1180/14/2013. szám alatt 
kiadott jogerős építési engedélyére - a Visegrád belterület 130/2, 128/4, 128/9, 155/1 és a 
137/6 hrsz. alatt felvett (Schulek utca) ingatlanokon - hatályos jogszabályok szerint 
megvalósuló - szilárd burkolatú út megépítéséhez, tekintettel a 126/2, 126/4, 126/5, 126/6, 
128/2, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 131, 134/2 és a 136 hrsz.-ú ingatlanokra meghatározott, 
ingatlanonként egységesen 100.000 Ft-os útépítési hozzájárulás mértékére, a 138 hrsz.-ú 
ingatlan esetében 100.000 Ft-os, azaz százezer forintos útépítési érdekeltségi hozzájárulást 
állapít meg. 
Az útépítési hozzájárulás megfizetése egy összegben a hozzájárulás megfizetéséről szóló 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül esedékes. 
A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a tulajdonostársakat 
tulajdoni hányaduk arányában egyetemlegesen terheli. 
A fizetésre kötelezett magánszemély ingatlantulajdonos, amennyiben nem él a fentiek szerinti 
egyösszegű befizetés lehetőségével, akkor az útépítési hozzájárulás megállapító határozat 
kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelmére 2017. október 1. napjától 10 
hónapos részletfizetést biztosít a képviselő-testület, havi 10.000, azaz tízezer forint 
megfizetése mellett.  
Az útépítési hozzájárulás a mellékelt készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással az OTP 
Bank Zrt-nél vezetett 11742087-15393788 számú bankszámlára történő átutalással fizetendő 
meg. Átutalás esetén kérjük, hogy közlemény rovatban tüntesse fel az érintett ingatlan 
helyrajzi számát. 
Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerinti tulajdonos az útépítési hozzájárulás kötelezettje, az 
érintett ingatlan bármely módon történő elidegenítése esetén az új tulajdonos felé 
tájékoztatási kötelezettsége van az érintett ingatlant terhelő útépítési hozzájárulásról. 
Figyelmeztetem az érintett ingatlan tulajdonosait, ha a határozatban foglaltakat a megadott 
határidőn belül nem hajtják végre, akkor a meg nem fizetett útépítési hozzájárulás 
behajtásáról a képviselő-testület „a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket) 129-131.§-okban 
foglaltak szerint végrehajtás útján gondoskodik. 
 
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre 
való hivatkozással a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál keresetet 
lehet benyújtani a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetet 3 példányban az 
e határozatot kibocsátó hatóságnál kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg lehetőség van tárgyalás 
tartására irányuló kérelem előterjesztésére is. 
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INDOKOLÁS 
 

Mogony József, a Visegrád Fő u. 90. számú (138 hrsz) ingatlan részarány tulajdonosa 2017. 
június 30-án kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz közútkezelői hozzájárulás 
megadása iránt, tekintettel arra, hogy ingatlanáról a Schulek utcára kíván kaput nyitni, 
biztosítva ezzel telke megközelíthetőségét. Mogony József az érintett ingatlanban 2/4 
arányban tulajdonos. 
Visegrád Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
Útügyi Osztály UT/1180/14/2013. számú 2013. szeptember 5-én kelt építési engedély 
birtokában, abban foglaltaknak megfelelően Visegrád Schulek utca megépítését két ütemben 
költségvetése terhére saját forrásból megvalósította.  
Az Önkormányzat jelentős pénzügyi terheket vállalt a kivitelezés sikere érdekében, azonban 
emellett az érintett ingatlanok tulajdonosainak az útépítési hozzájárulására is szükség volt, 
ezért a képviselő-testület - figyelemmel arra a tényre is, hogy az érintett Schulek utcai 
ingatlan tulajdonosok 2012. áprilisában tartott lakossági fórumon a 100.000 Ft összegű 
útépítési hozzájárulást nem kifogásolták, azt tudomásul vették - ingatlanonként 100.000 Ft 
összegű útépítési érdekeltségi hozzájárulást állapított meg. 
Fentiekre tekintettel a Schulek utcára újonnan kaput nyitó, a közúthoz csatlakozást kérő 
ingatlan tulajdonosok vonatkozásában - hasonlóan a többi ingatlan tulajdonoshoz - Visegrád 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 
 
Határozatomat az Étv 17. § g) pontja valamint a 28.§ (2) bekezdés előírásai alapján hoztam 
meg.: 
17§ g) pontja: „A településrendezési feladatok megvalósítását a következő sajátos 
jogintézmények biztosítják: 

…. 
g)útépítési és közművesítési hozzájárulás” 

28§ (2) bekezdés: „Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat 
megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira 
átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat 
képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás 
nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban 
lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű 
megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.” 
 
Az eljárás során költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem 
rendelkeztem. 
 
A fellebbezési lehetőséget „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 100. § (1) bekezdés f) pontja 
zárja ki, a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 100§ (2) bekezdése és a 109. § (1) 
bekezdés a) pontja biztosítja. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az Étv 28.§ (2) és a Ket 19 § (2) bekezdései állapítják meg.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. npr: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 
Félegyházi András: Bálint Zsolt képviselő a 2017. évi április, május, június, július havi 
tiszteletdíját összesen: 311.200.-Ft-ot a Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros Szakosztályának 
ajánlja fel versenyeztetésre, szállítóeszköz vásárlásra valamint egyéb működési költségekre.  
Kérdezte a képviselőket, aki az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2017. (07.12.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2017. évi április, május, június, július havi tiszteletdíjának megfelelő 
összeg, azaz 311.200.-Ft felajánlását a Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros Szakosztály 
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) részére. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

 
Kmf. 

 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
 polgármester                jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    19/2017. 
Határozatok száma: 170-171/2017. (08.23.) 
Rendelet száma:  - 
    
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. augusztus 23-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes 
műemlék épületének felújításához kapcsolódó, szerződés-módosítást igénylő 
munkák 
 

2. Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 23-án 16:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 

    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bártfai István és Mikesy Tamás képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem 
tudnak részt venni. Kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslathoz képest a 
Képviselő-testület vegye napirendre Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
című napirendi pontot.  

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjét az általa javasolt módosítással együtt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bártfai 
István és Mikesy Tamás képviselők nem voltak jelen) az ülés napirendjét a módosítással 
együtt elfogadta. 
 

1. npr: A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
kétszintes műemlék épületének felújításához kapcsolódó, szerződés-módosítást 
igénylő munkák 
Előterjesztő:  Félegyházi András polgármester 
Meghívott:  Lévay László műszaki ellenőr 

Mártonffy Gábor építész 
 
Félegyházi András: A szerződés összege durván 60 millió forint volt, elkezdődtek a munkák 
és ehhez képest volt 5% pótmunka keret, ami elfogyott. A mostani előterjesztés az a szűk 
3.000.000,- Ft pótmunka kereten fölül felmerült munkákról és összegről szól. Ez az összeg 
most 2.845.000 +Áfa-t jelent, mely olyan tételekből áll össze, amelyek nem voltak előre 
láthatóak, így az eredeti kiírásban nem szerepeltek, de el kellett végezni. Szükséges volt 
ezeket a munkákat folyamatában elvégezni, mert akkor nem lenne kész időben az általános 
iskola régi épületének felújítási munkái. Még a használatbavételnél így is lesz csúszás, mert 
az első iskolai héten valójában még nem lesz használható az épület, mivel volt egy 14 napos 
csúszás, ami nem róható fel a kivitelezőnek, hiszen az egyik tanterem alatt feltártak egy 
pincét, amire senki nem számított, de értelemszerűen megnövelte a munkaórákat. A 
megállapodás szerint szeptember 11-től már használhatják az iskolások a termeket.  
Tehát a jelen előterjesztés azt tartalmazza, hogy mivel ezek a tételek a pótmunka kereten fölül 
vannak, ezért a kivitelezővel szerződést kell módosítani, amire a közbeszerzési törvény 
lehetőséget ad. Így összesen az 5%-os pótmunka kerettel együtt 10%-os pótmunkával tudják 
zárni a projektet.  
 
Bálint Zsolt: Mire ment el az első 5%? Azokat sem vették észre korábban? 
 
Félegyházi András: Hasonló tételekre, mint most, például, hogy a korábbi festék rétegeket 
mélyebben vissza kellett kaparni, vagy, hogy néhol nem volt áthidaló az ajtó fölött stb. 
Véleménye szerint egy ilyen öreg épületnél eleve 10%-os pótmunkát kellett volna tervezni, 
mert ott általában ennyi van.  
 
Bálint Zsolt: És mennyibe került az üvegtetős régészeti bemutatórész, mert még az is a plusz 
kiadásokhoz jön. 
 
Félegyházi András: Az bruttó 4 millió forint körül volt, igen, az is többlet kiadás, ezzel 
együtt valamivel 10 millió forint fölött van a többlet kiadás.  
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Bálint Zsolt: Mikor lesz kifizetve a vállalkozó? 
 
Félegyházi András: Abban állapodtak meg, hogy a végszámlát akkor nyújthatja be, ha a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént, ami készen van, azt kifizeti az önkormányzat és ami 
hiánylistán van azt még nem fizeti ki csak akkor ha készen lesz az is. 
 
Bálint Zsolt: És mi van akkor, ha nem csinálja meg a hibajavítást, hanem levonul a 
munkaterületről, mert azt mondja, hogy az neki már úgysem olyan nagy pénz? 
 
Dr Szabó Attila: Mivel a vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, 
ilyenkor a közbeszerzési törvény szerint, aki megszegi a szerződést, az súlyos jogsértést követ 
el, ezt az önkormányzat jelzi a közbeszerzési döntőbizottság felé, aki kizárja a vállalkozót 
bizonyos időre a közbeszerzési eljárásokból.  
 
Schüszterl Károly: Kéri, hogy a jövőben mérje fel jobban az önkormányzat előzetesen a 
munkákat, ne közben derüljön ki, hogy mégsem 3 cm-es vakolat kell, hanem 7 cm-es. A járda 
egyelőre nem is lesz helyreállítva az iskola előtt? 
 
Félegyházi András: De, az öreg épület előtt a kivitelező helyre kell, hogy állítsa, a másik 
pedig csak a kis épület megépítése után kerül helyreállításra. 
 
Bálint Zsolt: Bútorok vannak tervezve? 
 
Félegyházi András: Igen, de nem minden bútor cserés. Két beépített teakonyha, a technika 
teremben a beépített bútor, öltözőszekrény, ami mobil bútor és egy könyvtárszekrény van 
betervezve.  
 
Mártonffy Gábor: Az eddig használt bútorok elég nagy arányban használhatóak még, 
minden teremnek van mindene, a tanárinak van olyan része, ahová kellhet esetleg íróasztal 
vagy szekrény, de az majd akkor derül ki pontosan, ha visszarendeződnek.  
 
Bálint Zsolt: Tehát a lényeg az, hogy ez az iskola felújítás minden pót, meg többlet 
költséggel együtt nettó 70 millió forint körül lesz.  
 
Schüszterl Károly: Kéri, hogy tegyék helyre azt a felvetést, hogy egyes elemek azért nem 
lettek kicserélve, mert Bálint Zsolt és Schüszterl Károly azt nem szavazta meg.  
 
Félegyházi András: Alapvetően a megbízó önkormányzat instrukciói alapján arra törekedett 
a tervező, hogy, amit nem szükséges, azt ne dobjanak ki, nyilvánvalóan rossz elemek nem 
kerülhetek vissza, de, ami még használható volt, azt visszatették.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester Mikesy 
Tamás, Bártfai István képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

 



5 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2017. (08.23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének 
korszerűsítése és fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződésben biztosított tartalék keret a BAU-
VIP Generál Kft (1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.) kivitelező részéről a műszaki 
ellenőr által igazolt, műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható, nem tervezhető 
munkák fedezetére, a szerződésben meghatározott célokra kerültek felhasználásra. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a BAU-VIP Generál Kft által a 
kivitelezés során műszaki szükségességből felmerült, előre nem látható, nem tervezett a 
hiánytalan munka befejezéséhez szükséges további munkákra benyújtott a határozat 
mellékletét képező tartalmú tételes összesítését, az abban szereplő nettó 2.845.297.-
Ft+27%Áfa összeggel. 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2) pontban szereplő munkák elvégzésére a kivitelező 
BAU-VIP Generál Kft-vel a 2017. március 13. napján aláírt szerződését az ár tekintetében – a 
határozat mellékletét képező tartalommal – módosítja. 
4) A Képviselő-testület a 2) pontban szereplő munkák ellenértékének fedezetét a 2017. évi 
költségvetésről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a BAU-VIP 
Generál Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződés módosítását 
kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Schüszterl Károly képviselő a 2017. évre járó június, július havi 
tiszteletdíját, 155.600.-Ft-ot az Áprily Iskoláért Alapítvány részére ajánlja fel nyári 
táboroztatás költségeire.   
Kérdezte a képviselőket, aki az erre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester Mikesy 
Tamás, Bártfai István képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2017. (08.23.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képviselő 2017. év június, július hónapra járó, 2 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összeg, azaz 155.600.- Ft az Áprily Iskoláért Alapítvány (2025 Visegrád, Rév u. 2.) 
részére történő felajánlását nyári táboroztatás költségeire. 
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
foglaltak tekintetében az Áprily Iskoláért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

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

 
 

Kmf. 
 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
    polgármester                jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    20/2017. 
Határozatok száma: 172-182/2017. (09.06.) 
Rendelet száma:  - 
    
    
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. szeptember 6-án megtartott nyílt üléséről 

 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Duna-Vértes Régió (integrált közszolgáltatás) kialakításának koncepciója 
3. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosításának kezdeményezése az 

1289 hrsz-ú ingatlan építési övezet paraméterei vonatkozásában  
4. „A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyban 

kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítása 
5. Tölgyfa utcai ingatlanok előtti rácsos átjárók kihelyezése 
6. Bölcsődei ellátás biztosítása 
7. Helyi Választási Bizottsági tag megválasztása  
8. Rendvédelem Népszerűsítéséért Alapítvány támogatási kérelme 
9. Visegrád Mátyás király utcai járda (Mátyás király utca 1. szám és a Temető 

közötti szakaszának) felújításához térburkolat beszerzése 
10. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 6-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 

 
Távol maradt képviselő: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester és Bártfai István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Javasolta, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontját a zárt ülésen tárgyalják, a 7. napirendi pontot 
pedig javasolta levenni napirendről.  

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjét az általa javasolt módosításokkal együtt 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 volt jelen) az ülés napirendjét a módosítással együtt elfogadta. 
 

1. npr:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Az írásbeli beszámolóval 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 (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. június 21 – 2017. szeptember 6. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Duna-Vértes Régió (integrált közszolgáltatás) kialakításának koncepciója 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Egy új jogszabályi rendelkezés folytán a hulladékszállítási szolgáltatás 
régiókra lett osztva. Visegrád a Duna-Vértes Régióhoz tartozik, amibe beletartozik a jelenlegi 
szolgáltató is a Vértes Vidéke Nonprofit Kft. Egyrészt az új régiós felosztást kell elfogadnia 
az önkormányzatnak, valamint ezzel párhuzamosan csak olyan szolgáltatóval lehet 
szerződéses kapcsolatban az önkormányzat, amely rendelkezik a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő Zrt által kiadott megfelelőségi véleménnyel. Jelenleg a 
Vértes Vidéke Nonprofit Kft ezzel nem rendelkezik, bár már kérelmezte, de a törvény 
rendelkezése értelmében a fennálló szerződést az önkormányzatnak fel kell mondania 6 
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hónapos felmondási idővel. Ezzel egyidejűleg döntést kellene hozni arról, hogy ha ezen 
időszak alatt megszerzi a jogosultságát a Vértes Vidéke Nonprofit Kft, akkor a szerződéses 
jogviszony újjáéled. Ahhoz, hogy ne kelljen közbeszerzési eljárást kiírni, az a javaslat 
fogalmazódott meg, hogy a régióba tartozó önkormányzatok vásároljanak üzletrészt a Kft-ből, 
így tulajdonossá válnak, így a közbeszerzési törvény szerint nem kell közbeszerzést 
lefolytatni. Tehát az előterjesztésben ez a három határozati javaslat szerepel.  
 
Félegyházi András: Visegrád számára ez tulajdonképpen technikai kérdés, tekintettel arra, 
hogy lakosságszám arányosan vesz részt a Duna Vértes Régióban.   
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1 ) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
tagként belép a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-be, mely következtében a 
Kft.-ben 100.000.- Ft névértékű közös tulajdonú üzletrészben szerez tulajdoni hányadrészt, 
névértéken. A tulajdoni hányadrész mértéke az üzletrészt tulajdonló önkormányzatok számától 
függ, amelyek mértéke minden esetben egyenlő. 
2) A Képviselő-testület a 100.000,- Ft üzletrész megszerzésének fedezetét az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) rendelet általános tartalék terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy intézkedjen a gazdasági 
társaság társasági szerződése módosításának, az üzletrész adás-vételi szerződésnek, valamint 
az esetleges további megállapodásoknak (így a közös tulajdon esetében az egyes tulajdonosok 
joggyakorlásáról szóló megállapodásnak, a szindikátusi szerződésnek) az előkészítéséről és 
azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő II. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel fennálló az Önkormányzat közigazgatási területén a 
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települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
vonatkozó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését (továbbiakban: 
Közszolgáltatási szerződés) közös megegyezéssel megszüntetik arra az időpontra amikortól az 
Önkormányzat meg tudja kötni az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 
Közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, 
megállapodást aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő III. számú 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Duna–Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 21/2017. (VII.06.) sz. határozatával 
elfogadott a regionális integrált közszolgáltatás megteremtéséről szóló koncepciót. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, amennyiben a cégbíróság 
Visegrád Város Önkormányzatának Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben 
történő tulajdonszerzését átvezeti, úgy haladéktalanul gondoskodjon az Önkormányzat 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő megkötéséről, az erre vonatkozó szerződést 
megkötést megelőzően terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 
 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosításának 

kezdeményezése az 1289 hrsz-ú ingatlan építési övezet paraméterei 
vonatkozásában  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az egykori Löffler bányában félbe maradt szálloda jelenlegi tulajdonosa 
kereste meg az önkormányzatot, hogy szeretné ezt a szállodát befejezni és az elképzelései 
szerint módosítani szükséges a helyi építési szabályzatot. Ennek módosítását csak az 
önkormányzat kezdeményezheti, de a tulajdonos vállalja ennek költségét, de a munkát az 
önkormányzatnak kell megrendelnie. A Tervtanács elviekben támogatta a módosítást.  
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Hintenberger András: Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a 
szerződés megkötését. 
 
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 (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 5/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) SZT jelű 
szabályozási tervrész módosítását az 1289 hrsz-ú ingatlant érintő Üü-7 jelű üdülőházas 
építési övezet paraméterei vonatkozásában kezdeményezi.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a HÉSZ SZT jelű szabályozási tervrész 1289 hrsz-ú 
ingatlant érintő Üü-7 jelű üdülőházas építési övezet paraméterei vonatkozásában történő 
módosítására - a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal – 
2.500.000.-Ft+áfa díj ellenében az EKO96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft-t (1122 
Budapest, Alma u. 9.) bízza meg. 
3) A Helyi Építési Szabályzat SZT jelű szabályozási tervrész 1289 hrsz-ú ingatlant érintő Üü-
7 jelű üdülőházas építési övezet paraméterei vonatkozásában történő módosítás költségét a 
módosítást kezdeményező Hotel Visegrád Kft (1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) 
finanszírozza.  
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EKO 96’ Mérnöki és Humán 
Szolgáltató Kft által végső szakmai véleményezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítését 
követően a szakmai és partnerségi egyeztetést az 1. pontban szereplő módosítás kapcsán 
folytassa le, majd készítsen egy újabb előterjesztést, melyen a Helyi Építési Szabályzat 
módosítás jóváhagyásáról a végleges döntés meghozható.  
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az EKO 96’ Mérnöki 
és Humán Szolgáltató Kft-vel és a tervezési díj finanszírozására a Hotel Visegrád Kft-vel 
kötendő – a határozat mellékletét képező tartalmú - tervezési szerződés aláírására. 
 

Felelős: Rüll Tamás főépítész és Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 

 
4. npr: „A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az ajánlattételi felhívás módosítását az indokolja, hogy az egyik 
ajánlattételre felkért vállalkozó kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretné, ha a 
kivitelezés teljesítési határideje 2 hónappal tolódna, mivel a megvalósításba beleesik a teljes 
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téli évszak, ami fagyveszéllyel jár. Kérte továbbá azt is, hogy rész ajánlattétel lehetőségét 
biztosítsa az önkormányzat, mivel a négy helyszínből három teljesen más területen van. A 
közbeszerzési törvény szerint ezen kérések teljesítésére lehetőség van, a közbeszerzési 
tanácsadóval is egyeztetésre került, aki a teljesítési határidő kitolását nem kifogásolta, viszont 
véleménye szerint a rész ajánlattétel helyett a rész számlázási lehetőséget kellene biztosítani, 
azért, hogy ne kelljen részekre bontani, ezért teljesen átdolgozni a költségvetési kiírást. 
 
Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a bizottság akkor támogatja, ha 
közbeszerzési tanácsadó szerint szétbontható, de akkor ezek szerint nem. 
 
Félegyházi András: De, széttagolható lenne, de nincs értelme, mert nagyon nagy 
többletmunkával járna és ha részajánlatra lehetőség van, akkor az az önkormányzat számára 
nem előnyös helyzetet hoz. Tehát ez technikai szempontból nem támogatandó.  
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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a 2016. évi tavaszi 
esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyában megindított közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását módosítja. A képviselő-testület a módosítást a határozat 
mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. npr: Tölgyfa utcai ingatlanok előtti rácsos átjárók kihelyezése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Tölgyfa utcai lakosok jelezték az önkormányzat felé, hogy az utca szilárd 
burkolattal történő ellátása óta a páratlan házszámú oldalon lévő ingatlanok úttestről, 
gépjárművel történő megközelítése során problémát okoz az ingatlanokra történő behajtás. A 
jelzett akadályt az úttest mellett kialakított vízelvezető árok jelenti, ugyanis a gépjárművek az 
ingatlanra történő behajtás alkalmával fennakadnak a vízelvezető árokban. A probléma 
kiküszöbölését jelenthetné egy, az érintett ingatlanok előtti árok fölé helyezett rácsos átjáró 
kihelyezése. A jelzett probléma az előzetes felmérések alapján tizenhét Tölgyfa utcai ingatlant 
érint. Önkormányzat több árajánlatot kért be a rácsos átjárók kivitelezésére, melyre kizárólag 
Kéri Szabolcs, a Hofstadter Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft ügyvezetője 72.500.-
Ft+27%Áfa/db áron adott ajánlatot. A 17 ingatlant érintve a rácsos átjárók összköltsége 
1.232.500.-Ft+27%Áfa, mindösszesen 1.565.275.-Ft, mely a költségvetésben a dologi 



8 

 

kiadások soron rendelkezésre áll. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, támogatja a javaslatot, a jövőre nézve ez 
egyébként az egy tanulság, hogy a tervezés nem sikerült 100%-osan. 
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja, 
azzal, hogy akik igénylik, azok egyfajta támogatásként kapják meg ezt, akik pedig nem 
igénylik és saját költségen akarják megcsináltatni, azok pedig ebben a formában biztosítja az 
átjárási lehetőséget az önkormányzat.  
 
Félegyházi András: A javaslat 17 db-ra vonatkozik, ami azt jelenti, ha valaki nem kéri, akkor 
annak jeleznie kell és akkor oda nem kerül kiépítésre.  
 
Bálint Zsolt: De, ha felmérik az igényeket, akkor megint elmegy egy csomó idő, véleménye 
szerint meg kell csináltatni mindet, aki majd akarja, az kifizeti, aki meg nem, annak 
támogatásként kifizeti az önkormányzat.  
 
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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tölgyfa utcában 
tizenhét ingatlan elé, az úttest és az ingatlanok közötti vízelvezető árok fölé az ingatlanok 
gépjárművel történő megközelítése érdekében rácsos átjárót helyez ki. A 17 db rácsos átjáró 
legyártásával, kiszállításával és kihelyezésével a Hofstadter Műanyag Nyílászáró Gyártó Kft-t 
(2085 Pilisvörösvár, Budai út 20/c) bízza meg darabonként 72.500.-Ft+27%Áfa összegben. 
2) A képviselő-testület a 17 db rácsos átjáró megrendeléséhez szükséges, mindösszesen bruttó 
1.565.275.-Ft forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú 
rendelet 2. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Hofstadter Műanyag 
Nyílászáró Gyártó Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
6. npr: Bölcsődei ellátás biztosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 
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Dr Szabó Attila: Egy 2016-os törvénymódosítás folytán az önkormányzatok kötelező 
feladatává vált a bölcsődei ellátás biztosítása 2019. január 1-től, azon településeken, ahol 
minimum 5 fő igényli az ellátást, vagy a 0-3 éves korosztály meghaladja a 40 főt. Visegrád 
esetében mindkét feltétel fennáll, már most is igényként merült fel a bölcsődei ellátás. Kétféle 
megoldás lehetséges, az önkormányzat vagy kialakít egy bölcsődét vagy feladat ellátási 
szerződést köt. Legközelebb Dunabogdányban a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület által 
fenntartott Cserematyi Családi Bölcsőde működik. Az egyesület a velük kötendő feladat 
ellátási szerződés alapján vállalja, hogy 2018. december 31-ig, de akár hosszabbtávon is 
három férőhelyet biztosít a visegrádi gyerekek számára. Több igény esetén azt a három 
gyermeket az önkormányzatnak kell megjelölnie, akik felvételre kerüljenek. Ez térítésdíjas 
szolgáltatás 3500,-Ft/nap/fő, mely gondozást és étkezést foglal magába. Az önkormányzat 
ennek a három férőhelynek az ellátási költségét kifizeti, majd az önkormányzat a szülőkkel 
külön döntés alapján megállapodik a hozzájárulás mértékéről.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottság mindenképpen szeretné, ha az önkormányzat megkötné 
ezt a feladat ellátási szerződést, abban az esetben, ha tényleg van rá igény. De csak olyan 
szülőknek az igényét fogja elfogadni az önkormányzat, akik visegrádi lakosok, tényleg 
dolgozni fognak és bizonyos százalékát majd a szülőknek kell kifizetni. Erre majd a Népjóléti 
Bizottság fog javaslatot tenni.  
 
Félegyházi András: Most arról kell dönteni, hogy az önkormányzat létesít három bölcsődei 
férőhelyet. Azt, hogy majd milyen módon lehet ezt betölteni, az egy későbbi döntés kérdése, 
ezt előtte alaposan át kell gondolni. Egyelőre az elkövetkezendő másfél évben még nem 
kötelező önkormányzati feladat, hanem egy lehetőség, egy kedvezmény a visegrádi 
lakosoknak, akiknek feltétlenül munkát kell vállalniuk kis gyermek mellett. 
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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében előírt 
bölcsődei szolgáltatást 2017. szeptember 1-től 2018. december 31-ig - a Figyelj Rám 
Közhasznú Egyesület (2000 Szentendre Halász u. 1.) útján kívánja biztosítani, ezért az 
Önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel - a határozat melléklete szerinti 
tartalommal - feladat-ellátási szerződést köt. 
2) A Képviselő-testület a bölcsődei ellátás biztosításáért az Önkormányzat a Figyelj Rám 
Közhasznú Egyesületet 2017. szeptember 6-tól havi 220.500-Ft-al támogatja.  
3) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 
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4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladat ellátási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Helyi Választási Bizottsági tag megválasztása  

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Jancsóné Fehér Emília jelezte, hogy egészségi állapota miatt a Helyi 
Választási Bizottságban a tagságot nem tudja a továbbiakban vállalni, ezért helyette új 
póttagot szükséges választani a Helyi Választási Bizottságba. Egyeztetve az új személlyel a 
Helyi Választási Iroda vezetőjeként Gyurián Máriát javasolja a Helyi Választási Bizottság 
póttagjának megválasztani. 
 
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 (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szabó Attila Helyi Választási Iroda 
vezetőjének indítványára a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 23.§-a 
értelmében Visegrád településen működő helyi választási bizottság póttagjának a lemondott 
Jancsóné Fehér Emília helyére a következő személyt választja meg: 

Gyurián Mária  2025 Visegrád, Duna utca 6. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a megválasztott tag 
eskütételéről gondoskodni szíveskedjen. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 11. 

 
8. npr: Rendvédelem Népszerűsítéséért Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Rendvédelem Népszerűsítéséért Alapítvány levélben fordult az 
önkormányzathoz, melyben kéri, hogy lehetőségeihez mérten támogatással járuljon hozzá az 
alapítvány működéséhez. Az alapítvány indíttatását, céljait az előterjesztés mellékletét képező 
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levélben részletesen ismertetik. A Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság a kérelmet tárgyalta, javaslatuk a határozati javaslatban szerepel. 
 
Mikesy Tamás: A bizottság azon az állásponton volt, hogy ne támogassa az önkormányzat az 
alapítványt, mert az ez irányú forrásokat inkább a helyi szervezetek támogatására fordítsa.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több 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 (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendvédelem 
Népszerűsítéséért Alapítvány támogatás iránt kérelmét - figyelemmel a Közművelődési, 
Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára - nem nyújt támogatást, tekintettel 
arra, hogy az Önkormányzat a költségvetésében erre a célra elkülönített összeget a helyi 
rendőrség, polgárőrség és önkéntes tűzoltóság támogatására fordítja. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a 
Rendvédelem Népszerűsítéséért Alapítványt írásban tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
9. npr: Visegrád Mátyás király utcai járda (Mátyás király utca 1. szám és a Temető 

közötti szakaszának) felújításához térburkolat beszerzése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Mátyás király utca 1. szám és a Temető közötti szakaszának leromlott 
műszaki állapota mindenki előtt ismert. Mivel ezen járdaszakaszon jelentős turistaforgalom 
bonyolódik le, ezért a Városfejlesztési Bizottság javasolja ezen 700 m2 nagyságú  
járdaszakasz felújítását, melyhez első lépésként szükséges a térkő beszerzése. Az 
önkormányzat több cégtől kért be árajánlatot, végül az Egomkő Kft adott be, mely szerint a 
már máshol korábban alkalmazott 6 cm vastag bazalt fekete, antikolt beton macskakő ára 
4.500.-Ft/m2+áfa, tehát bruttó 5.715.-Ft. Az előterjesztés első határozati javaslata tehát erről 
szól. Amennyiben ez nem elfogadható a képviselő-testület számára, akkor a második 
határozati javaslat arról szól, hogy a forrást csoportosítsa át az általános tartalék alapból az 
önkormányzat a térkő beszerzésére. 
 
Hintenberger András: Az volt a terv a bizottságban, hogy az ún. „Málé platz”-on lerakott kő 
kerüljön ide is, de a kő gyártója nem vállalta be a gyártást, ezért ezt a másik változatot lehet 
támogatni. Színében nem fog annyira elütni és normális burkolatot kap ez járdaszakasz.  
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Mikesy Tamás: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy ezzel a kővel tavaly voltak garanciális 
problémák, tehát a megrendeléskor kössük ki a garanciát.  
 
Bálint Zsolt: Kéri, ha lehet nagyon kevés zöld övezetet tervezzenek oda, mert van olyan lakó 
azon a részen, aki egyáltalán nem törődik a háza előtti résszel. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve több hozzászólás nem 
volt, ezért kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bártfai István képviselő és Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2017. (09.06.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Mátyás 
király utcai járda Mátyás király utca 1. szám és a Temető közötti 700 m2-es szakaszának 
felújításához 6 cm vastag bazalt fekete antikolt beton macskakövet az Egomkő Kft-től (2509 
Esztergom-Kertváros, Ipari Park 30051 hrsz.) az árajánlatukban szereplő 3.500.-Ft/m2+áfa 
(bruttó 4.445.-Ft)  mindösszesen 2.450.000.- Ft+Áfa, (bruttó 3.111.500.- Ft) áron 
megvásárol.  
2.)  A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott térburkoló macskakő vételárát az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. 
számú melléklet általános tartalék 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 

 
10. npr: Egyebek 

 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 

 Július 12-én volt egy rendkívüli testületi ülés, melyen a Virágzó Visegrád Program 
továbbdolgozása volt a téma. A képviselő-testület megbízta a VVF Kft-t , hogy 
dolgozza ki a program előzetes megvalósíthatósági tanulmányát. Ez a munka elindult, 
októberre kell elkészülnie.  

 Az árvízvédelmi beruházás ajánlattételi felhívásának módosításáról is döntött a testület 
az NFM javaslatára. Az ajánlatok idő közben beérkeztek, jelenleg a Közbeszerzési 
Felügyelet hiánypótlásán dolgoznak a kollégák, bízva abban, hogy a közeljövőben 
lezárható lesz a közbeszerzés. 

 Augusztusban szintén volt egy rendkívüli ülés, ahol az iskola régi épületével 
kapcsolatos pótmunkákról tárgyalt a képviselő-testület, ahol a pótmunka keret 5%-át 
10%-ra emelte a képviselő-testület. Az iskola régi épület egyébiránt elkészült, kis 
csúszást eredményezett az átadás-átvétel, de a jövő héttől teljesen igénybe vehető. A 
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kis épület bontása megtörtént, a régészeti feltárás folyamatban van, heti szintű 
kooperáció van, a munka halad előre.  

 A tornacsarnok felújításával kapcsolatosan szintén több egyeztetés volt a nyáron, a 
kiviteli terv elkészült, jelen pillanatban véleményezésen van a műszaki ellenőrnél. 

 Péterffy László szobrászművész, Visegrád tiszteletbeli polgára az idei évben Kossuth 
díjat kapott, ezt ünnepelve kiállítás nyílt a városházán élete műveinek részleteiből.  

 Lezajlott az idén is a Palotajátékok, komoly zökkenő nélkül, sikerrel, de 
tanulságokkal, amiről majd a Visegrádi Hírek hasábjain is lehet olvasni. 

 Az Eurovelo6 kerékpáros út tervezési szerződését az ügygazda a Nemzeti 
Infrastruktúra Zrt. aláírta, a tervezői munka megkezdődött, már volt egy egyeztetés is, 
itt arra lehet számítani, hogy a részletes nyomvonalra vonatkozó tervezési javaslat 
egyeztetésre kerül az egyes önkormányzatokkal 

 Készül a településarculati kézikönyv, melynek határideje az eredeti szeptember 30-ról, 
ez év végére módosul, de Visegrád jól áll e tekintetben, tehát ez a határidő tartható. 

 Szeptember 16-án lesz itt a városházán a városnapi ünnepély, melyen átadásra 
kerülnek a városi kitüntetések. 

 Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester augusztus 20. alkalmával a Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült, ezúton is gratulálunk neki. 

 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet a CBA-val? 
 
Félegyházi András: Volt egy közmeghallgatás ezzel kapcsolatban, ahol Mikesy Tamás 
képviselő részletesen ismertette az akkori helyzetet. Az a helyzet sokat nem változott 
érdemben. A Kormányhivatal a bíróság által kötelezett új eljárást még nem kezdte meg, mert 
a bíróságtól nem érkeztek még vissza a periratok. Egyébiránt Halmschlager úr és ügyvédje a 
múlt héten egy megbeszélést kezdeményeztek, ahol ismételten elmondták, hogy ők nagyon 
szeretnének új áruházat építeni és egy szóbeli elképzelés elhangzott a megvalósítással 
kapcsolatosan, de ezt érdemben tárgyalni nem lehetséges. Kérte őket arra, hogy írásban 
nyújtsák be ezt az elképzelést. De az önkormányzat egyelőre nem lát olyan körülményt, amely 
a nyílt pályázat meghirdetésétől eltántorítsa, tekintve, hogy habár a Kormányhivatal új eljárást 
fog indítani, de a kisajátítás jogalapját nem vitatta a bíróság sem, tehát ebben a tekintetben 
csak esetleges módosítás várható.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    22/2017. 
Határozatok száma: 186-201/2017. (09.20.) 
Rendelet száma:  16/2017. (IX.21.) 
    
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. szeptember 20-án megtartott nyílt üléséről 

 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról 
2. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 

számú költségvetési rendelet módosítása 
3. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2016/2017. nevelési évi tevékenységéről 
4. Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására (a Tölgyfa és 

Berkenye utcák által határolt terület átsorolása) előterjesztett Városfejlesztési 
Bizottsági javaslat   

5. Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal helyreállítási 
munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatok 

6. A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú vis 
maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ívóvízvezeték cseréjének finanszírozása 

7. Vízkert András kérelme az önkormányzati tulajdonú 1219/19 hrsz-ú ingatlan 138 
m2-es területrész használatára  

8. Visegrád Mátyás király utcai járda (Mátyás király utca 3. szám és a Temető 
közötti szakaszának) felújítási munkáira érkezett árajánlatok 

9. Hivatali ügyintézés céljából személygépjármű beszerzése 
10. Téli síkosság-mentesítéshez szükséges útszóró só beszerzésére érkezett 

árajánlatok 
11. Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) kérelme 

támogatásának illetve az önkormányzati tagdíjának módosítása tárgyában 
12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához való csatlakozás 
13. Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére érkezett 

ajánlat  
14. Áprily völgy és Hársfa utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezésére érkezett 

árajánlatok  
15. Visegrádi Kokas Villa (Művelődési Ház) épületének felújítására érkezett 

tervezési árajánlatok  
16. Visegrád, 044/62 hrsz-ú ingatlanon Visegrád Város Önkormányzata javára 

fennálló elővásárlási jogról való döntés 
17. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
18. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-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  
 
 

Meghívott:  
 
 
    Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
    Gyurián Mária óvodavezető 
    Cseke László TDM elnök 
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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 a mai ülésen nem tud jelen lenni.  Az eredetileg kiküldött 
napirendhez képest javasolta, hogy az 5. és 6. napirendet ne tárgyalja ma a testület, mert a 
hozzá kapcsolódó KFF tanúsítvány nem érkezett meg, ezzel kapcsolatban tehát várható a 
közeljövőben egy rendkívüli ülés. Emellett viszont idő közben kiküldésre került három 
további napirendi pont előterjesztése, az egyik a Kokas villa felújítására beérkezett 
árajánlatokról, a másik 044/62 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról való döntés, illetőleg a 
harmadik Bálint Zsolt képviselői tiszteletdíj felajánlása. Az eredetileg 4. napirendi pontot 
pedig akkor javasolja tárgyalni, amikor megérkezik Cseke László.  
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjét az általa javasolt módosításokkal együtt 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 a módosítással együtt elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a 
beszámolót. 
  
Láng Anikó: Az önkormányzat az első félévben 951.335 eFt bevételt és 273.011 eFt kiadást 
teljesített. A bevétel magába foglalja nyitó pénzkészletet, a tárgyidőszak tényleges bevétele 
519. 000 eFt volt, amibe beletartozik a 200 eFt támogatást a sportcsarnok felújítására, illetve 
az ASP rendszer kiépítésére kapott támogatást is. A működési és a helyi adó bevételek 
időarányos szinten vagy a fölött alakultak. Valamennyi intézmény időarányosan tartotta a 
költségvetését. Felhalmozási kiadásunk 24 millió forint volt, aminek jelentős része kis értékű 
tárgyi eszköz és gépberendezés vásárlás volt. A tárgyidőszak végén az önkormányzatnak 
adóssága nem volt, és az előző időszakhoz képest a kintlévőségek is jelentősen csökkentek. 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a beszámolót a Pénzügyi Bizottság a szeptember 
15-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Bálint Zsolt: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Mikesy Tamás: Az látszik az előterjesztésből, hogy a mozi bevétele jelentősen meghaladja a 
tervezettet, de most még nem látszik a kiadásnál, hogy ez annak a növekedésével is fog járni, 
ugyanis a mozi egy jelentős kiadása a film kölcsönzési díj, ami viszont bevétel-százalékosan 
növekszik.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás illetve kérdés nem volt, 
kérte, 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: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
186/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2017. évi I. félévi pénzügyi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. npr: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 

(II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A jelenlegi módosítás a bevételi oldalon magába foglalja azokat a bevételeket, 
főként támogatásokat, melyeket az eredeti költségvetésbe nem tudtak betervezni. A kiadási 
oldalon végigvezetésre kerültek a szerkezeti változások, beépültek azok a döntések, 
amelyeket a testület hozott, illetve azok a kiadások, melyeknek meg van a bevételi oldala, de 
eredetileg nem lett a költségvetésbe betervezve, mint például a sportcsarnok támogatása.  A 
változások átvezetése után a költségvetés főösszege 1.819.894.843 Ft, az általános tartalék 
összege pedig 123.311.987 Ft, a Görgey szobor megvalósítására elkülönített céltartalék 
összege pedig 2. 174. 500 Ft. A Pénzügyi Bizottság a szeptember 15-i ülésén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  
 
Bálint Zsolt: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Dr Szabó Attila: Felhívta a Képviselő-testület figyelmét egy nem tervezett bevételre, a jó 
adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 306.000 Ft összeggel. Azok az önkormányzatok 
pályázhattak erre, akik a pénzügyi beszámolókat, egyéb adatszolgáltatásokat a Magyar 
Államkincstár felé jól és határidőre teljesítették. Mivel a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Csoportja így teljesített, ezért pályázhatott rá, és ezt az összeget a hivatalon belül e 
feladatot teljesítő kollégák jutalmazására kell fordítani ezzel is elismerve a Kormány által a jó 
adatszolgáltató önkormányzat e fajta működését. Úgy gondolja, hogy méltán lehet büszke rá  
Visegrád Önkormányzata és személy szerint ő is, hogy a hivatal munkatársai így szolgáltatnak 
adatokat, abban a környezetben, mikor állandóan változnak a jogszabályok. 
 
Félegyházi András: Megköszönte a munkát, aminek ez egy objektív és kívülről jövő 
elismerése. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a 
költségvetés módosításáról szóló rendeletet 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 16/2016. (IX.21.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és 
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intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 16/2017. (IX.21.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2017. évi  költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. – 

 
3. npr: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2016/2017. nevelési évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Gyurián Mária óvodavezető 

 
Félegyházi András: Köszöntötte Gyurián Mária óvodavezetőt, felkért, hogy röviden 
ismertesse a beszámolót. 
 
Gyurián Mária: Elmondta, hogy az óvoda nagyon szerencsés helyzetben van, mert 
elmondható, hogy a személyi és tárgyi feltételei ideálisak. Minden álláshely be van töltve. 75 
férőhelyen 70 fős gyermeklétszám volt tavaly a nevelési év végén. Hátrányos helyzetű és 
sajátos nevelési igényű gyermek nincs az óvodában,. Három olyan kisgyermek volt az elmúlt 
évben, akik beilleszkedési, illetve magatartási zavarokkal küzdenek, számukra 4 órában 
fejlesztő pedagógust tudott az óvoda foglalkoztatni, ami önkormányzati finanszírozással 
valósult meg. A KLIK finanszírozásában pedig logopédiai foglalkozások is voltak. Kiemelt 
feladatul tűzte ki az óvoda, hogy belső hospitálásokat, nemzetiségi hetet szerveztek, valamint 
átdolgozták a pedagógiai programot, amibe kötelezően bele kertült az egészségnevelési 
program. Úszásoktatást szerveztek, melyet képviselői tiszteletdíjból finanszíroztak. Az 
óvodapedagógusok teljesítették a továbbképzési kötelezettségeiket és ismét jelentkeztettek 2 
pedagógust az életpályamodell keretén belül a pedagógus minősítésre. Tanfelügyeleti 
ellenőrzés keretében az óvodavezetői munkát értékelték, most októberben pedig az intézmény 
munkáját fogják ellenőrizni. A szükséges karbantartási munkálatokat a Városgazdálkodási 
Csoport munkatársai végezték egész évben. Az elkövetkezendő nevelési évre minden feltétel 
adott, valószínűleg ebben az évben is 70 fős létszámmal fog zárni az óvoda. Összességében a 
2016/2017-es nevelési évet nagyon tartalmasnak és aktívnak, találja. A szakmai munka és az 
elért eredmények azt igazolják, hogy az óvoda dolgozói felelősségteljes munkát végeznek.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy az óvodavezető asszony munkáját a tanfelügyeleti 
ellenőrzés során kitűnőre értékelték. 
 
Mikesy Tamás: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, vita nem volt, mivel az óvoda most 
már hosszú évek óta olyan intézménye az önkormányzatnak, ahol nyugodt és megbízható 
munka folyik, köszönet érte az ott dolgozóknak. A bizottság a beszámolót elfogadásra 
javasolja.  
 
Félegyházi András: Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy az óvoda épülete 
megújuljon, de a beadott pályázatokra ez idáig nem érkezett válasz, de tovább dolgozik az 
önkormányzat azon, hogy az évek óta tervbe vett óvodabővítés megvalósulhasson. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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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 Képviselő-testületének 
187/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár Óvoda 
2016/2017. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr: Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására (a Tölgyfa és 

Berkenye utcák által határolt terület átsorolása) előterjesztett Városfejlesztési 
Bizottsági javaslat   
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 

Félegyházi András: Hollós Gusztáv Visegrád Berkenye u. 10. szám alatti lakos azzal a 
kéréssel fordult Visegrád Város Önkormányzatához hogy a tulajdonát képező 1337 hrsz-ú  
hétvégi ház művelési ágú ingatlanát az Önkormányzat lakóházzá minősítse át, mivel kérelme 
szerint az ingatlant 2005 óta állandó lakásként használja. A Városfejlesztési Bizottság a 
kérelmet megtárgyalta és figyelemmel Településrendezési Terv felülvizsgálatát végző 
településtervező EKO96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft, Kálmán Kinga véleményére  azt 
a döntést hozta, amit javasol a képviselő-testületnek is elfogadásra, hogy a Tölgyfa és a 
Berkenye utcák által határolt terület kertvárosias besorolású lakóterületre kerüljön átsorolásra, 
mivel ezen utcák által határolt terület jelenleg is lakóházas jellegű. 
 
Bálint Zsolt: Az útépítési hozzájárulás kapcsán kérdezi, hogy mi legyen a második részlet 
befizetésével, mert  akkor olyan határozat született, hogy ha addig nem lesz lakóövezet 
besorolás, akkor nem kell a második részletet befizetni.  
 
Mikesy Tamás: Nem ez volt a határozat. 
 
Dr Szabó Attila: Attól tette függővé, hogy a testület ezt a területet átsorolja-e vagy sem, ha 
nem sorolja át, akkor módosítja az útépítési hozzájárulásról szóló határozatát és a második 50 
ezer forintot nem kell befizetni. Ha viszont átsorolja a képviselő-testület, akkor 
értelemszerűen az a határozat nem módosul, tehát november 30-ig a második részletet be kell 
fizetni.  
 
Bálint Zsolt: De, ha ez az átsorolás szakhatóságokon nem megy át, és közben november 30-
ig mindenki befizeti a második részletet, akkor mi lesz? 
 
Dr Szabó Attila: Akkor módosítja a testület a határozatot és visszafizeti az összeget.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 



7 
 

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 Képviselő-testületének 
188/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
Hollós Gusztáv (2025 Visegrád, Berkenye u. 10.) kérelme kapcsán úgy dönt, hogy a Tölgyfa 
és a Berkenye utcák által határolt területet - Visegrád Város Településrendezési Tervét, Helyi 
Építési Szabályzatát véleményező szakhatóságok jóváhagyó döntését követően - kertvárosias 
besorolású lakóterületre (Lke) sorolja át, mivel ezen utcák által határolt terület jelenleg is 
lakóházas jellegű. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy Hollós Gusztávot 
illetve az érintett utca lakóit a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő:  2017. október 15. 
Felelős:          Félegyházi András polgármester 

 

5. npr: Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal helyreállítási 
munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatok 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A június 21-i testületi ülésen döntött az önkormányzat arról, hogy 
közbeszerzési eljárást ír ki a tavalyi esőzések következtében az Újkert utcai és Kilátó utca 
partfal megrongálódás helyreállítási munkálataira. A közbeszerzés kiírásra került, a benyújtási 
határidő szeptember 28, de a közbeszerzést lezáró döntés csak abban az esetben hozható meg, 
ha a műszaki ellenőrrel szerződést köt az önkormányzat. Ezért három ilyen munkában jártas 
műszaki ellenőrtől kért be árajánlatot az önkormányzat, melyre végül ketten adtak be 
ajánlatot. Ezek közül az olcsóbb ajánlat szerepel az előterjesztésben, illetve a határozati 
javaslatban.  
 
Bálint Zsolt: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja, mivel ez benne van 
a vis maiorban. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
189/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Áprily völgy 
mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal vis maior jellegű esőzés okozta károsodások 
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helyreállítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátásával - a legkedvezőbb árajánlat 
alapján – a Szőke és Társa Kft-t (2084 Pilisszentiván, Klapka utca 1. B. ép. C. lph. 1/3.) bízza 
meg 960.000.-Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 1.219.200.-Ft díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő műszaki ellenőri feladatok ellátásának költségét 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 13. melléklet 
24. vis maior több helyszínen sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szőke és Társa Kft-
vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

6. npr: A 2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú 
vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ívóvízvezeték cseréjének finanszírozása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A tavalyi vis maior esemény kapcsán a helyreállítás során az Újkert utcában 
egy ingatlan előtt támfalat kell építeni, melyre támogatást nyert az önkormányzat. Viszont a 
támfal környezetében olyan ivóvízvezeték található, melyet a támfal teherbíró képessége miatt 
ki kell váltani, ami kb. 50 m-es szakaszt jelent. Amíg nem történik meg ennek az 
ivóvízvezeték csere, addig a támfal építés nem kezdhető meg, ebből kifolyólag a támogatás 
sem hívható le. A DMRV-n keresztül, aki az üzemeltetést végzi, árajánlatokat kértek be, 
melyre két cég adott ajánlatot. Mint ismeretes 2017. július 1-től a csatorna és ivóvízvezeték 
hálózat az állam tulajdonába kerül, tehát ennek a vezetéknek a kiváltása az állam feladata 
lenne, de a DMRV. mint üzemeltető jelezte, hogy nincs a költségvetésében forrás ennek 
biztosítására, viszont ha az önkormányzat ezt nem vállalja föl, akkor a támfalat sem lehet 
megépíteni, amire egyébként támogatást nyert az önkormányzat a vis maior pályázaton.  
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy az önkormányzat 
keresse meg a DMRV-t azzal, hogy a felét fizeti az önkormányzat, a másik felét a DMRV, 
úgy, hogy az önkormányzat ebben az évben meghitelezi a DMRV-re eső összeget, és ők a 
jövő évi költségvetésükbe ezt tervezzék be, hiszen egyébként is nekik kellene ezt megcsinálni. 
Az árajánlatban pedig véleménye szerint vannak fölösleges elemek, mint például az acélcső 
kiásása, hiszen az úgysem lesz többé használva, de mivel ezt a munkát meg kell csinálni, ezért 
a bizottság támogatja.  
 
Félegyházi András: Pénzügyi tekintetben nem lenne ennyire megengedő, hogy csak a felét 
fizesse a DMRV, bár kis esélyt lát arra, hogy tőlük pénzt fog látni az önkormányzat, de az is 
megfelelő lenne, ha bizonyos ideig nem kellene az önkormányzatnak vízdíjat fizetni.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
190/2017. (09.20.) 
HATÁROZAT 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, annak érdekében, hogy a 
Áprily völgy mederoldal, Temetősor utca rácsos folyóka, Újkert utca partfal és Kilátó utca 
partfal „vis maior” jellegű károsodásának helyreállítására ún. vis maior pályázaton (ebr42 
azonosító:306396) az Újkert utcai partfal stabilizálására elnyert támogatást az önkormányzat 
ne veszítse el, ezért Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjének kivitelezési 
munkáit finanszírozza.  
A Képviselő-testület az Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjére érkezett 
kivitelező árajánlatok közül a TUNEL Mélyépítő Kft (1164 Budapest, Csókakő u. 35.) 
5.092.809.-Ft+áfa összegű árajánlatát fogadja el. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ívóvízvezeték cseréjének költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.16.) számú rendelet 13. melléklet 18. Újkert utcai közmű kiváltása sora terhére 2.200.000.-
Ft összegben, míg a további 4.267.867.-Ft-ot a 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Újkert utcai támfal 
alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjének finanszírozására a TUNEL Mélyépítő Kft-vel és a 
DMRV Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

7. npr: Vízkert András kérelme az önkormányzati tulajdonú 1219/19 hrsz-ú 
ingatlan 138 m2-es területrész használatára  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Vízkert András a Dobos u. 1. szám alatti 1219/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben az önkormányzati tulajdonú 1219/19 hrsz-
ú ingatlan általa használt területrészének használatára tett javaslatot. A 1219/19 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megjelölésű, 1813 m2-es ingatlan Vízkert András által használt részének 
pontos kimérésére Önkormányzatunk Bonifert Csaba földmérő technikust kérte fel, melynek 
során megállapítást nyert, hogy a kérdéses földrészlet nagysága 138 m2. Kérelmében Vízkert 
András arra tett javaslatot, hogy a 138 m2 nagyságú területrész használatának 
ellentételezéseként a 1219/19 hrsz-ú, önkormányzati ingatlan gondozási, karbantartási 
munkálatait ő végezné. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet és az általuk 
megfogalmazott javaslat szerepel a határozati javaslatban. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
191/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló Visegrád 1219/19 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan 
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138 m2-es területnagyságú részére Vízkert Andrással (2025 Visegrád, Dobos u. 1.) használati 
szerződést köt. 
A használati szerződésnek többek között tartalmaznia kell, hogy 
- a használati szerződés legfeljebb a 1219/19 hrsz-ú ingatlan értékesítéséig lehet érvényben. 
- a használati szerződés érvényességi ideje alatt a 1219/19 hrsz-ú ingatlan teljes területének 
gondozási, karbantartási munkálatait a terület használójának kell elvégeznie.    
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Vízkert 
Andrással Visegrád Város Önkormányzat nevében a használati szerződést megkösse. 
 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

8. npr: Visegrád Mátyás király utcai járda (Mátyás király utca 3. szám és a Temető 
közötti szakaszának) felújítási munkáira érkezett árajánlatok 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Szabó Attila: A legutóbbi ülésen döntött arról a testület, hogy ezen járdaszakasz 
felújításához szükséges térkövet megrendeli. Az önkormányzat árajánlatot kért be a 
környéken ilyen jellegű munkálatokat végző vállalkozóktól. A legkedvezőbb ajánlatot Ádám 
Tamás nyújtotta be, ezért a Városfejlesztési És a Pénzügyi Bizottság is azt javasolja a 
testületnek elfogadni. A kivitelezés költsége az általános tartalék soron áll rendelkezésre.  
 
Hintenberger András: A kivitelezés során szakaszonként fog haladni a vállalkozó, tehát nem 
egyszerre szedi föl az egész járdát. Még annyi elhangzott, hogy az árvízvédelmi beruházás 
fapótlásából kimaradt fákat ide be lehetne ültetgetni.  
 
Félegyházi András: Igen, ez jó ötlet, éppen aktuális is lesz.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
192/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás király utcai 
járda a Tilcsi Kocsma (Mátyás király u. 3. szám) és a Temető közötti szakaszának felújítási 
munkáira 4.797.100.-Ft+Áfa összesen 6.092.317.-Ft vállalkozói díj ellenében a határozat 
mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal Ádám Tamás egyéni vállalkozót (2023 
Dunabogdány, Óvoda u. 16.) bízza meg.  
2) A képviselő-testület a kivitelezés költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Ádám Tamás 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

9. npr: Hivatali ügyintézés céljából személygépjármű beszerzése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A testület a múlt ülésen döntött arról, hogy a Seat Inca hivatali gépjárművet 
értékesítésre jelöli ki. Ez a gépjármű segítette a hivatal munkáját a külterületen, vagy más 
településeken végzett hatósági munkában, valamint a Művelődési Ház munkáját is segítette a 
mozi üzemeltetésével, valamint a rendezvények szervezésével kapcsolatban. Csak a tavalyi 
évben 7500 km futott a gépjármű, ezért javaslatként fogalmazódott meg, hogy a Seat-ot 
pótolni kellene. Hosszas átgondolást követően, figyelembe véve a használat célját egy Dacia 
Dakker típusú gépjármű vetődött fel javaslatként. Erre a típusra kért be a hivatal többféle 
konstrukciót, a Pénzügyi Bizottság végül azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy egy 
összegben vásároljon meg az önkormányzat egy Dacia Dakker típusú gépjárművet. 
 
Bálint Zsolt: Több lehetőség vetődött fel, a tartós bérlet, a lízing, illetve az egy összegű 
kifizetés, a bizottság ez utóbbit javasolja, mert ez adminisztráció szempontjából jóval 
egyszerűbb és fedezet is van rá. A 4 felszereltség közül a másodikat választotta a bizottság, 
plusz 120.000,- Ft-ért légkondicionálót kértek bele. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő A) alternatíva 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 Képviselő-testületének 
193/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal Visegrád külső területein (Szentgyörgypuszta, Lepence, Diós) és más 
településeken zajló polgármester hivatali hatósági munkavégzésének segítésére, könnyítésére 
illetve a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár keretében működő mozi 
üzemeltetésével és rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására a Dacia 
hivatalos magyarországi márkakereskedőjétől (Renault Budakalász) Autó Triplex Kft-től 
(1112 Budapest, Vizsla u. 2-4.) bruttó 3.280.000.-Ft keretösszeg biztosítása mellett 
megvásárol 1 db Dacia Dokker típusú személygépjárművet.  
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő gépjármű vételárának a költségét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. 
számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Autó Triplex Kft-vel 
az 1. pontban meghatározott gépjármű megvásárlására kötendő adásvételi szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

10. npr: Téli síkosság-mentesítéshez szükséges útszóró só beszerzésére érkezett 
árajánlatok 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Schüszterl Károly a VKG csoportvezetője árajánlatokat kért be 1 t 
kiszerelésű raklapos útszóró sóra a téli síkosság mentesítéshez. Az ún. „big bag” kiszerelés a 
legelőnyösebb, mivel egyrészt olcsóbb, másrészt nem ömlesztett, hanem csomagolt is, így 
nem csomósodik meg a téli tárolás alatt. A több ajánlat közül az Agrárbónusz Kft adta a 
legkedvezőbbet 25,- Ft + Áfa/kg áron. A forrás a dologi kiadások soron rendelkezésre áll, de 
mivel meghaladja azt az összeghatárt, amiről a polgármester saját hatáskörben dönthet, ezért 
szerepel itt napirenden.  
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottságon már elhangzott egy olyan 
javaslat, hogy az az autó, ami a meredek utcákon föl tud menni jövőre már nem lesz alkalmas 
arra, mert szétmegy a telep benne és akkor még a söprést is veszélyezteti. Tehát ezen is 
gondolkodni kellene, hogy mivel fogják szétszórni a sót.  
 
Bálint Zsolt: De az Unimog az tud sózni.  
 
Schüszterl Károly: De az nem tud fölmenni a keskeny utcákba.  
 
Félegyházi András: Tudomása szerint 4 olyan utca van, ahová nem fér föl az Unimog, de ez 
most nem ennek a napirendnek a témája. Egyébként jogos a fölvetés, megoldási javaslatokat 
kér a bizottságoktól.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki az 
előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
194/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli síkosság-
mentesítéshez szükséges 24 raklap (24 tonna) útszóró sót csomagoltan, a határozat 
mellékletét képező ajánlatban szereplő tartalommal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Agrárbónusz Kft-től (4027 Debrecen, Űrhajósok tere 1. 3/11.) rendeli meg, 609.600,- Ft+Áfa, 
bruttó: 774.192,- Ft összegben. 

 2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő útszóró só pénzügyi fedezetét az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 2. számú melléklet dologi 
kiadások sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az útszóró só kapcsán 
a megrendelés elküldésére. 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy gyorsabb ügymenet érdekében el kellene 
gondolkodni azon, hogy a polgármester által saját hatáskörben engedélyezhető és 
felhasználható 500.000,- Ft-os keretét fel kellene emelni és akkor ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekkel nem kellene a testületi üléseket terhelni.  
 

11. npr: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) kérelme 
támogatásának illetve az önkormányzati tagdíjának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) elnöke 
Cseke László azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a TDM szervezet éves 
támogatását 800.000,- Ft-al csökkentse, viszont az éves tagdíját 800.000,- Ft-al emelje meg. 
Kérelmüket az indokolja, hogy az Egyesület pályázatot nyújtott be a Turisztikai Szervezetek 
fejlesztése VEKOP-1.3.2-15 számú felhívásra, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 19.541.67.-Ft 
összegben támogatásra érdemesnek ítélte és a pályázat sikeres lebonyolításához a kért 
módosítás elengedhetetlenül szükséges. A Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és 
Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a kérést és az ott elfogadott 
javaslat fogalmazódott meg a A) alternatíva határozati javaslatban.  
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság tárgyalta, bár alapvetően ez egy pénzügyi, technikai 
kérdés, hiszen itt arról van szó, hogy 800.000,- Ft-al csökken a támogatás és ugyanennyivel 
növekszik a tagdíj. A bizottság azért tudja ezt támogatni, mert egy 17 milliót elnyert 
támogatáshoz szükséges, amiből kiadványok, térképek lehetnek, ami az idegenfogalom 
szempontjából fontos. 
 
Bálint Zsolt: A Pénzügyi Bizottságban nem volt egyhangú a támogatottság, ő ezt személy 
szerint nem tudja  támogatni, mivel Cseke László közölte, hogy ha az önkormányzat nem 
támogatja ezt, akkor az önkormányzat miatt nem fognak ezek a dolgok megvalósulni. Úgy 
látja, hogy Cseke László nem a TDM, hanem az önkormányzat pénzével gazdálkodik, mert ez 
az egész pályázat úgy fog menni, hogy először kér az önkormányzattól pénzt, majd beviszi a 
taggyűlés elé és nem fordítva. Ráadásul csak az önkormányzat tagdíját emelik meg 
ötszörösére, tehát 1 millió forintra, egyik szállodáét, vagy kis szállásadóét sem. Cseke László 
13.780.000,- önkormányzati támogatásért vállalt valamit, pontosan leírták, hogy mire fogják 
költeni, ezért szeretné tudni, hogy akkor most mi ez a 800.000,- Ft, ami kimaradt. Azt is 
megkérdezte Cseke Lászlótól, hogy jövőre kevesebb támogatást kér-e, és ő közölte, hogy nem 
ugyanannyi támogatást fog kérni, mint most, pedig a levélben az áll, hogy minden egyes 
alkalommal 800.000,- Ft-al kevesebbet fog kérni. Pedig a pályázatban az van, hogy 
szórólapokra, kiadványokra fordítják a megnyert összeget, emellett viszont a támogatást is 
ilyen célokra fordítanák, hogy lehet az, hogy kétszer fogja ugyanarra elkérni a pénzt? Ettől 
függetlenül a Pénzügyi Bizottság 2-1 arányban támogatta ezt a kérdést.  
 
Félegyházi András: Cseke László jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, ezért most 
nyilván nem tud reflektálni az elhangzottakra, de amennyiben erre választ kíván adni, akkor 
egy másik alkalommal megteheti. Ez a téma már egyszer lekerült napirendről pontosan azért, 
hogy körül lehessen járni. Nem gondolja, hogy ennyire súlyos lenne ez a helyzet, mint 
ahogyan az most itt elhangzott, ő egyeztetett Cseke Lászlóval arról, hogy amennyiben az 
önkormányzat akár tagdíj, akár más vonatkozásban jelentősen támogatja a TDM működését, 
akkor a döntéshozatalban is nagyobb súllyal legyen jelen, tehát nagyobb súllyal, mint a 
jelenlegi 2 szavazat. Bár ennek igazából inkább csak szimbolikus jelentősége van, mivel 
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általában egyhangú szavazással szokták az ülésen elfogadni a javaslatokat.  A támogatás 
átütemezésével egyetlen gond lehet pénzügyi értelemben, hogy a támogatás egy évről évre, 
üzleti terv alapján eldöntött dolog, a tagdíj meg van, amíg tagja az önkormányzat az 
egyesületnek, ez emelkedik most ötszörösére. Viszont ezt a tagdíjat jövőre is be kell fizetni, 
akkor is ha egyébként egyéb támogatást nem ad az önkormányzat. Ezért gondolja úgy, hogy 
ez nem jelent komoly problémát, mert ha egyébként ez a TDM szervezet a 200.000,- Ft-os 
eddigi tagdíj fölött nem érdemes 800.000,- Ft támogatásra, akkor a TDM szervezetet meg kell 
szüntetni. Ezért úgy gondolja, hogy ez a kérés elfogadható. A támogatás elszámolása 
tekintetében pedig a TDM-nek az önkormányzat felé, a költségvetésével pedig a TDM 
szervezet tagsága felé kell elszámolnia. Tehát ilyen értelemben az A) alternatíva határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
Bálint Zsolt: Továbbra sem érti, hogy hogy lehet az, hogy csak egy tagnak a tagdíját emelik 
meg és az önkormányzatnak ettől nem lesz több a bevétele. Ráadásul mi lesz akkor, ha jövőre 
úgy dönt a TDM taggyűlés, hogy megemeli a tagdíjakat 50%-al, akkor az önkormányzat már 
1.500.000,- Ft-ot fog fizetni? 
 
Félegyházi András: Ha bekövetkeznek ez az eset, akkor az önkormányzati támogatást lehet 
csökkenteni, tehát az össztámogatás szempontjából ez nem releváns.  
 
Mikesy Tamás: Amit Bálint Zsolt mond, azt érti, de egyáltalán nem ért vele egyet. Olyan 
szervezetről beszélünk, ami a városnak fontos az idegenforgalom szempontjából és az 
önkormányzatnak alapvetően jó a kapcsolata velük, alátámasztja ezt az elmúlt évek közös 
munkája is, tehát ilyen dolgokat feltételezni nem ildomos. Ha mégis előfordulna ez, akkor az 
önkormányzat nyugodtan kiléphet a szervezetből. Ráadásul ez a kérés az önkormányzat 
szempontjából semmilyen hátránnyal nem jár és az országban ez az egyik legjobban működő 
TDM szervezet, ami a városnak jövedelmet szerez az idegenforgalom által. Az, hogy a 
tagdíjak hogy mennek, az az egyesület dolga. Azt is meg kell nézni, az eddigi támogatási 
szerződésekben és a TDm szervezet létrehozásakor kapcsolatos dokumentumokból, hogy az 
önkormányzat még mindig nem támogatta annyival a szervezetet, mint ami az eredeti vállalás 
volt, mert a TDM súlyos milliókkal kér attól kevesebbet. Tehát úgy gondolja, hogy ez a 
szervezet egy sokkal rugalmasabb hozzáállást kívánna.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy neki azzal van problémája, hogy ha 29-en vannak benne egy 
egyesületbe, akkor mindenki vegye ki a részét belőle akkor is, amikor támogatni kell, hiszen 
ők ugyanúgy kiveszik a hasznát. Tehát a többi szálloda és a kis szállásadók is adjanak bele.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
195/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 
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1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesületet (2025 Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Cseke László elnök) 
kérelmének helyt ad, mely szerint az egyesület nyertes pályázatának sikeres lebonyolítása 
érdekében az egyesület 2017. évi éves támogatását 800.000.- forinttal csökkenti, ugyanakkor 
az önkormányzat éves tagdíját 800.000.- forinttal megemeli. 
2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
számú rendelet 15. számú mellékletének 7. Turisztikai Desztinációs Menedzsment során még 
rendelkezésre álló 6.780.000,- Ft támogatási összegből 800.000,- Ft-ot átcsoportosít a 2017. 
évi költségvetés dologi kiadások sora terhére, az egyesület részére kifizetendő önkormányzati 
tagdíj fedezetére. 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt átcsoportosítást az 
önkormányzat 2017. évi költségvetés következő módosítása során készítse elő.   
4) A Képviselő-testület az 1. pont alapján a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesülettel 2017. február 21-én az egyesület 2017. évi éves támogatására kötött támogatási 
szerződést módosítja, mely szerződés módosítás aláírására felhatalmazza Félegyházi András 
polgármestert. 
 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 
Határidő:  átcsoportosításra: 2017. 09. 30. 
    szerződés módosításra: 2017. 09. 30. 
 

12. npr: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához való csatlakozás 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Minden évben kiírásra kerül és az önkormányzat minden évben részt vesz 
ezen a pályázaton, melyet a felsőoktatásban tanulók támogatására hoztak létre. Az idei évben 
9 fő részesült támogatásban. A maximális támogatási 6.000,- Ft-ban került meghatározásra. A 
költségvetésben 505.000,- Ft keretösszeg áll rendelkezésre. 
 
Schüszterl Károly: Népjóléti Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
196/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat 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 2018. 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.  
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3) A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét, 505.000,- Ft az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 14. melléklet 2. sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálását a Népjóléti Bizottság hatáskörébe 
utalja. 
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: 2017. október 2. 

 
13. npr: Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére 

érkezett ajánlat  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: A testület még a tavasz folyamán döntött több ingatlan értékesítésre történő 
kijelöléséről, köztük ezen ingatlanról is. Az ingatlant nettó 7,7 millió forintra értékelte föl egy 
értékbecslő iroda.  Ezzel kapcsolatban egy pályázat is kiírásra került az OTP Bank-on 
keresztül. Formális értelemben érvényes pályázat nem érkezett. A pályázati eljárás 
ajánlattételi határidejének lejártát követően - Sallós Zoltán és Erdélyi Eszter Visegrád, 
Harangvirág utca 12. szám alatti lakosok jelentették be vételi szándékukat az ingatlanra, ahol 
családi házat kívánnak építeni. Az ingatlan vételárát 7,5 millió forintban jelölték meg. A 
Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrző Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a 
kérelmet és az ott kialakult álláspont került megfogalmazásra a határozati javaslatba.  
 
Félegyházi András: A kialakult álláspont pedig az volt, hogy elfogadja az önkormányzat a 
vételi szándékot.  
 
Hintenberger András: A Városfejlesztési Bizottságon elhangzott, hogy az ebből befolyó 
bevételt ha lehet ingatlanvásárlásra fordítsa az önkormányzat. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
197/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrád 195/9 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 485 m2 területnagyságú, valóságban Visegrád 
Harangvirág u. 24. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanra meghirdetett 
nyilvános pályázat eredménytelen, mivel az ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlat sem 
érkezett. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Sallós Zoltán és Erdélyi Eszter (2025 Visegrád, 
Harangvirág u. 12.) a Visegrád, 195/9 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 485 m2 

területnagyságú, Lke-4 övezeti besorolású, természetben Visegrád, Harangvirág utca 24. 
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szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére 2017. augusztus 24. 
napján kelt vételi ajánlatukat elfogadja.  
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. pontban megjelölt ingatlant Sallós Zoltán és 
Erdélyi Eszter részére a 2017. augusztus 24. napján kelt Vételi Szándéknyilatkozatukban 
megjelölt nettó 7.500.000.-Ft-os vételáron - az ingatlan 5 éven belül történő beépítésének 
kötelezettségével - értékesíti.  
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Sallós Zoltánnal és 
Erdélyi Eszterrel kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. október 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr: Áprily völgy és Hársfa utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezésére 

érkezett árajánlatok  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Az Áprily völgy és Hársfa utca önkormányzati tulajdonú utak műszaki 
állapota a terepadottságok következtében is az elmúlt években jelentősen leromlott, hatalmas 
gödrök, kátyúk találhatók rajta, a Hársfa utca gépjárművel pedig már szinte járhatatlan. E 
miatt az elmúlt időszakban az önkormányzat szóban és írásban több lakossági bejelentést is 
kapott és az utak karbantartása, a csapadékvíz megfelelő elvezetése az önkormányzatnak 
törvényi kötelezettsége is. Emiatt az önkormányzat árajánlatot kért kettő a környéken 
tevékenykedő, megfelelő referenciával rendelkező útépítési és csapadékvíz elvezetési 
tervezési munkákban tapasztalattal rendelkező vállalkozásoktól Kleszky Gyulától és Grafitus 
Építőipari és Szolgáltató Kft-től. A határidőn belül mind a kettő vállalkozás küldött be 
ajánlatot Kleszky Gyula egyéni vállalkozó  1.390.000.-Ft+0%Áfa=1.390.000.-Ft, a Grafitus 
Építőipari és Szolgáltató Kft pedig 1.600.000.-Ft+Áfa=2.032.000.-Ft összegben. A 
Városfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a kérdést és Kleszky Gyula árajánlatát 
javasolják elfogadni. A pénzügyi fedezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
általános tartalék során rendelkezésre áll. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
198/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád Áprily völgy 
és Hársfa utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezési feladataival 1.390.000.-Ft+0%Áfa 
vállalkozói díj ellenében a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal 
Kleszky Gyula (okleveles építőmérnök) egyéni vállalkozót (2022 Tahi, Ereszvény u. 5.) bízza 
meg. 
2) A képviselő-testület az Áprily völgy és Hársfa utca útépítés és csapadékvíz elvezetés 
tervezési feladatainak a költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
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3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy Kleszky Gyula 
egyéni vállalkozóval Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

15. npr: Visegrádi Kokas Villa (Művelődési Ház) épületének felújítására érkezett 
tervezési árajánlatok  
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
 

Félegyházi András: A Művelődési Ház külső homlokzata nagyon rossz állapotban van, 
melyet egyben lehetséges felújítani. Az idei költségvetés megalkotásakor már volt szándék a 
tervek elkészíttetésére. Három olyan építész irodától kértünk be árajánlatot, aki erre a 
feladatra alkalmas. Ezek közül a Kokas Műterem Kft adta a legkedvezőbb árajánlatot. 
 
Dr Szabó Attila: A forrás tervezve van a költségvetésben a művelődési ház soron.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő 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 Képviselő-testületének 
199/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kokas Villa 
(Művelődési Ház) építész kiviteli tervének és a kiegészítő szakági munkák 
tervdokumentációjának elkészítésével 2.765.000.-Ft+27%Áfa összesen: 3.511.550.-Ft díj 
ellenében a határozat mellékletét képező árajánlatában szereplő tartalommal a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Kokas Műterem Kft-t (képviseli: Kokas László ügyvezető) bízza meg. 
2) A képviselő-testület az építész kiviteli terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkák 
tervdokumentációjának finanszírozásához szükséges 1. pontban szereplő tervezési díjat az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 13. melléklet 
Művelődési ház felújítás (14.) sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Kokas Műterem Kft-
vel kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr: Visegrád, 044/62 hrsz-ú ingatlanon Visegrád Város Önkormányzata javára 

fennálló elővásárlási jogról való döntés 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Szabó Attila: Dr. Szendrői Lajos ügyvéd levelben megkereste az Önkormányzatot a 
Visegrád, 044/62 hrsz alatt nyilvántartott 2402 m2 alapterületű, osztatlan közös tulajdonban 
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álló, szántó megnevezésű ingatlan 2610/7830 tulajdoni arány vonatkozásában, mely szerint 
Zeller Katalin közös tulajdon megszüntetése jogcímén megváltotta Kecskés Gellértné fenti 
ingatlanon fennálló 2610/7830 tulajdoni hányadát. Az ingatlan tulajdoni lapja szerint 
Visegrád Város Önkormányzatának elővásárlási joga van az ingatlanon. Tekintettel arra, hogy 
a tulajdonosi jogok gyakorlója Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, így az 
elővásárlási jog gyakorlásáról a végleges döntést a képviselő-testületnek kell meghoznia.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki az előterjesztésben lévő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
200/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1)Visegrád Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, 044/62 hrsz-ú, „szántó” 
művelési ágú, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan vonatkozásában fennálló elővásárlási 
jogával nem kíván élni, a Kecskés Gellértné 2610/7830 arányú tulajdonrész megvásárlását 
nem támogatja. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
tulajdonrész megváltására szerződést kötő felek jogi képviselőjét a Képviselő-testület 
döntéséről írásban tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
17. npr: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 
 
Bálint Zsolt:  A 2017. évi augusztus havi tiszteletdíját 77.800,- Ft-ot a Visegrádi 
Sportegyesület Kerékpáros Szakosztályának ajánlja fel nevezési díjra valamint utazási 
költségekre.   
 
Félegyházi András: Kérte, aki a felajánlást jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
201/2017. (09.20.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2017. évi augusztus havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
77.800,- Ft felajánlását a Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros Szakosztály (2025 Visegrád, 
Fő u. 81.) részére. 
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2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
18. npr: Egyebek 

 
- Bálint Zsolt képviselő hozzászólása szó szerint került rögzítésre - 

 
Bálint Zsolt: Én a mai nappal megköszönném a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségét, de a 
mai nappal úgy érzem, hogy nem tudok azonosulni azzal a nagylelkűséggel, ami az előbb 
megtörtént. Úgyhogy én visszaadnám és lemondok róla.  
 
Félegyházi András: A lemondást tudomásul vette.  
Beszámolt arról, hogy a lebontott iskolaépület helyén zajlik a régészeti feltárás, leletmentés, 
de ez már lassan a végére ér. Olyan lelet nem került elő, ami akadályozná az építkezést. A 
tornacsarnok kiviteli terve elkészült, jelen pillanatban a műszaki ellenőr által megtett 
észrevételek válaszán dolgozik a tervező.  
Október 11-én lesz a Település Arculati Kézikönyv elfogadása előtti állapotának bemutatása, 
aki ez iránt érdeklődik, jöjjön el a városházára, a pontos időpont az októberi Visegrádi 
Hírekbe is benne lesz.  
 
Bálint Zsolt: Mi a helyzet a Görgey szoborral? 
 
Mikesy Tamás: Jelen pillanatban az öntőnél van a szobor, tehát ez tervszerűen zajlik, a 
posztamensnek a tervezése zajlik, szeptember végére érkeznek meg a rajzok. Addigra a 
tulajdonosokat megkeresi, hogy hozzájárulnak-e a kihelyezés helyszínén a kerítés egy 
részének igénybevételére. 
 
Schüszterl Károly: Az ABC ügyben van-e fejlemény, illetve a konténerek körüli kerítésben 
jutottak-e előre ? 
 
 
Dr Szabó Attila: Az ABC ügyében annyi fejlemény történt, hogy a  Rehainvest Kft kérte a 
bíróságtól az ítélet kiegészítését, mert az nem tartalmazta, hogy a Kormányhivatal köteles az 
eredeti állapot helyreállítása érdekében a tulajdonlapon az önkormányzat nevéről a 
Rehainvest nevére visszaállítani. Illetve kérte a bíróságtól, hogy haladéktalanul küldje meg a 
periratokat a Kormányhivatalnak. 
 
Félegyházi András: A kerítéssel kapcsolatban a legutolsó információ szerint az 
iskolafenntartó intézkedik a kerítésről.  
Egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, több napirend nem lévén a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                 jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Szám:    23/2017. 
Határozatok száma: 202-203/2017. (09.20.) 
Rendelet száma:  - 
    
   
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. szeptember 27-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-
2016-0002 azonosító számú pályázati projekt tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása 
 

2. „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázati projekt 
kapcsán az MVZ Visegrád Konzorcium változtatási javaslata a 0+895 méteres és 
1+265 méteres szelvények közötti szakaszon épült, a 11-es számú főút 
alépítményét védő ideiglenes szádfal tárgyában 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én 
06:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Félegyházi András polgármester 
Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
 
 

Távol maradt képviselő: 
 

Bálint Zsolt 
    Mikesy Tamás 
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Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Bálint Zsolt és Mikesy Tamás 
képviselők  jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni.   
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselők nem voltak 
jelen) az ülés napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP-
1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú pályázati projekt tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: Július 24-én beérkezett kettő ajánlat, melyek értékelése megtörtént, 
annak rendje szerint a Közbeszerzési Felügyelethez megküldte a projektmenedzser. A 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály az elmúlt héten pénteken küldte meg a támogató 
tartalmú szabályossági tanúsítványát. Tehát nincs akadálya a közbeszerzés lezárásának. A 
Swietelsky Magyarország Kft és az első ütemet kivitelező MVZ Visegrád Konzorcium egy 
más belső fölállásban ZMV Visegrád Konzorcium néven adott be árajánlatot. A Swietelsky 
ajánlata nagyjából másfélszerese a ZMV Konzorciuménak. Az utóbbi viszont a pályázatba 
tervezett keretösszegbe belefér, tehát az ajánlat elfogadásának akadálya nincs.  
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 (Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2017. (09.27.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016-0002 azonosító számú 
pályázati projekt tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot 
tett: 
- SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 
- ZMV Visegrád Konzorcium [(2890 Tata, Agostyáni út 78.); Zöld Út-Építő Kft. (2890 Tata, 
Agostyáni út 78.) a konzorcium vezetője;) Magyar Vízépítő Zrt. (1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén utca 15.) konzorciumi tag] 
3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont - alapján: 
- ZMV Visegrád Konzorcium [(2890 Tata, Agostyáni út 78.); Zöld Út-Építő Kft. (2890 Tata, 
Agostyáni út 78.) a konzorcium vezetője;) Magyar Vízépítő Zrt. (1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén utca 15.) konzorciumi tag]  
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4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a ZMV Visegrád Konzorciummal (2890 Tata, Agostyáni út 78.) Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

2. npr: „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázati projekt 
kapcsán az MVZ Visegrád Konzorcium változtatási javaslata a 0+895 méteres és 
1+265 méteres szelvények közötti szakaszon épült, a 11-es számú főút 
alépítményét védő ideiglenes szádfal tárgyában 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A gátberuházás első üteméhez kapcsolódik ez a változtatási javaslat. A 
kivitelezés közben az első ütemben el nem készült 350 m-es szakaszon műszaki ellenőri 
indokoltsággal, illetve az ő utasítására a kivitelező a terv szerinti egyébként is szükséges 3 
méteres szádfalat leverte, töltés állékonysági okokból. Ez az eredeti szerződésben nem volt 
benne, ellenben már akkor elszámolható lett volna. Ez a költség az eredeti szerződésbeli 
egységárakon az első ütem kivitelezőjével elszámolható. Ez az irányító hatósággal egyeztetve 
történt és jogszabály szerint lehetséges, tehát gyakorlatilag ez egy olyan szerződés módosítás, 
ami alapján az eredeti szerződés műszaki tartalma ezzel megemelkedik. A költségek 
elszámolhatóak a II. ütemben, összesen 51,2 millió forintról van szó a többletmunkák 
tekintetében és ebből mintegy 30 millió forint nettó összeg, ami többletköltség itt ebben a 
szerződésmódosításban elszámolható. Az előterjesztés, illetve a határozati javaslat erről szól.  
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 (Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselő nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2017. (09.27.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MVZ Visegrád 
Konzorcium (Magyar Vízépítő Zrt és a Zöld Út-Építő Építőipari és Szolgáltató Kft) által a 
„Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című pályázati projekt keretében a 
0+895 méteres és 1+265 méteres szelvények közötti szakaszon épült, a 11-es számú főút 
alépítményét védő ideiglenes szádfal tárgyában előterjesztett változtatási javaslatban 
foglaltakhoz hozzájárul, a benne foglaltakat elfogadja.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az MVZ Visegrád Konzorcium 370 méter hosszúságban 
és 3,00 méter mélységben az összesen 1110 m2 mennyiségű szádfal leverése miatti 
29.799.060,- Ft+áfa, mindösszesen: 37.844.806.-Ft összegű többletköltségét - figyelemmel a 
projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft véleményére – elismeri. 
3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 
című KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázatban foglaltak 
megvalósítására az MVZ Visegrád Konzorciummal 2014. március 10-én kötött vállalkozási 



5 
 

szerződést a szerződéses ár tekintetében módosítja, mely ár a változtatásból adódó 
többletmunkák összegével növekszik 992.870.119.-Ft+áfa összegre.  
4) A Képviselő-testület az MVZ Visegrád Konzorcium 2. pontban szereplő többletköltségének 
pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú 
önkormányzati rendelet 13. számú melléklet 1. (árvízvédelmi pályázat II. ütem) sora terhére 
biztosítja. 
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az MVZ Visegrád 
Konzorciummal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - vállalkozási szerződés 
módosítás 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:    24/2017. 
Határozatok száma: 204-229/2017. (10.18.) 
Rendelet száma:  17/2017. (10.18.) 
    
   

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. október 18-án megtartott nyílt üléséről 

 
1. Beszámoló a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló rendelet megalkotása  
4. A Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött bölcsődei feladat ellátási szerződés  

módosítása 
5. Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló 1329/2 hrsz-ú ingatlan (Berkenye utca) és a 

Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkert árok cseréje tárgyában 
hozott 65/2017. (03.22.) ökt határozat kiegészítése 

6. Visegrád, Fő u. 34. szám alatti ingatlan kis iroda helyiségének bérbeadása 
fegyverpszichológiai vizsgálatok ellátására 

7. Az Áprily Lajos Általános Iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus 
bérköltségeinek támogatása 

8. a „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú vis 
maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 190/2017. (09.20.) határozat 
módosítása 

9. Visegrád, K-7 kataszteri számú kút (Lepence-kút) kapacitásbővítéséhez 
szükséges elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció összeállítására érkezett 
vállalkozói ajánlatok  

10. Az „Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal helyreállítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 

11. Silvanus Hotel Kft Visegrád Város Településrendezési Tervének módosítására 
érkezett kérelme 

12. A Sziget utca 7. szám (236/23 hrsz) melletti rámpa elkészítésére és lépcsősor 
felújítására érkezett vállalkozói ajánlatok 

13. A 195/2017. (09.20.) Ökt. határozat módosítása a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) kérelme támogatásának illetve az 
önkormányzati tagdíjának módosítása tárgyában 

14. Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában 
hozott 197/2017. (09.20.) Ökt határozat újratárgyalása 

15. A Fellegvár Óvoda átalakítására, felújítására TEN Építész Műterem Bt-vel kötött 
tervezési szerződés módosítása 
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16. Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című pályázaton (PM_OVODAFEJLESZTES_2017 
kódú) való részvétel  

17. ASP informatikai eszközök beszerzésére és adatmigrálási feladatokra érkezett 
árajánlatok 

18. Visegrád Városi Konyha alapító okirat módosítása 
19. Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
20. Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati bérlemény gázkazán 

cseréjére érkezett árajánlat 
21. Egyebek 

 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 18-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott  nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:      

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bártfai István 
Bálint Zsolt 

    Hintenberger András 
    Mikesy Tamás 

Schüszterl Károly 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
 
 

Távol maradt: 
 
    Félegyházi András polgármester 
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Félegyházi András polgármester távollétében a mai ülést ő 
vezeti. Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen 
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a meghívóban lévő napirendet. A 19. 
napirendi pontként javasolta felvenni a Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatti 
önkormányzati bérlemény gázkazán cseréjére érkezett árajánlatot, valamint 20. napirendi 
pontként Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlását. Jelezte, 
hogy a 9. napirendi pont kapcsán az előzetes képviselő-testületi megbeszélésen elhangzottak 
alapján e napirenddel kapcsolatban más határozat elfogadására tesz majd javaslatot. Mivel 
azzal kapcsolatban kérdés, illetve további módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) az ülés 
napirendjét elfogadta. 
 

1. npr: Beszámoló a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Dr Kucsera Tamás Gergelys: Felkérte Cseke Lászlót, hogy röviden ismertesse a 
beszámolót. 

Cseke László: A beszámolót írásban megkapta a képviselő-testület, Kulturális Bizottság 
tárgyalta. 
 
Mikesy Tamás: Megköszönte Cseke László, a TDM valamint a Pro Visegrád Kft. munkáját. 
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a marketing munkának nagy jelentősége van, a 
tavalyi év marketingjét, valamint a palotajátékok marketing stratégiáját ki is elemezték a 
bizottsági ülésen. Ezzel kapcsolatban úgy gondolják, hogy a képviselő-testületnek alaposan át 
kellene gondolni a város marketing stratégiáját. A beszámoló kitért a negatív facebook 
kommentekre, amire valóban figyelni kell, de azért az elmondható, hogy alapvetően a 
rendezvény megítélése pozitív. További pozitívum, hogy hosszú idő után idén ismét 
megjelent az OTP és Szerencsejáték Zrt. A fedett lelátó kérdése továbbra is napirenden van, 
mert azzal egy sokkal stabilabb rendezvényt lehetne megvalósítani. A bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 
 
Bálint Zsolt: A beszámolóban a bérek kifizetéséről nem látott feljegyzést. 
 
Cseke László: A bérköltségek a kulturális programoknál vannak elszámolva, hiszen ott fizeti 
ki, ezért nincs megjelenítve külön.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Megköszönte Cseke László és munkatársai munkáját. Mivel a 
témával kapcsolatban több 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 



4 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László a 
Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2017. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok rendezvényről. 
 

Határidő: azonnal 
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 
 

Dr Kucsera Tamás Gergely: 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. szeptember 6. – 2017. október 18. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
3. npr: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ismertette az előterjesztést, valamint a rendelet tervezet 
szövegét. Módosító javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a rendelet 1. §. (1) bekezdésének 
szövegében a „város” szó e vonatkozásban nagybetűvel kerüljön feltüntetésre. Mivel a 
témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés, illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte 
a képviselőket, aki az általa tett módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezet 1. §. (1) 
bekezdésében a „város” szó nagy kezdőbetűvel kerüljön a rendeletben elfogadásra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Felhívta a figyelmet, hogy rendeletalkotásról lévén szó, annak 
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendeletet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) 
megalkotja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló 17/2017.(X.19.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (X.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. npr: A Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött bölcsődei feladat ellátási 
szerződés  módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az előterjesztés a képviselő-testület tagjai megismerhették. 
 
Dr Szabó Attila: A Népjóléti Bizottság tárgyalta és az fogalmazódott meg javaslatként, hogy 
a gyermekvédelmi törvény 150 §-ban előírtak ha nem teljesülnek valamelyik kérelmezőnél, 
akkor teljes a fenntartó Figyelj Rám Közhasznú Egyesület által megállapított térítési díjat kell 
kifizetnie a szülőnek az önkormányzat irányába.  
 
Mikesy Tamás: Tehát akkor a gyermekvédelmi törvény 150. §-ba nem esőkön túl mindenki 
100%-ban köteles térítési díjat fizetni. 
 
Schüszterl Károly: Bejelentette érintettségét, ezért a szavazáson nem vesz részt. 
 
Bálint Zsolt: Azért azt el kell mondani, hogy akinek teljes térítési díjat kell fizetni, annak is 
csak a tényleges napokra kell fizetnie, tehát, amikor a gyerek igénybe veszi a bölcsödét. Az 
önkormányzat viszont kifizeti a teljes havi díjat a férőhely biztosítása érdekében. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés, 
illetve módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bölcsődei ellátás 
biztosítására 2017. szeptember 7-én a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel (2000 Szentendre 
Halász u. 1.) kötött feladat-ellátási szerződést - a határozat melléklete szerinti tartalommal - 
módosítja. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
meghatározott feladat-ellátási szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
(A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

5. npr: Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló 1329/2 hrsz-ú ingatlan (Berkenye 
utca) és a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkert árok cseréje 
tárgyában hozott 65/2017. (03.22.) ökt határozat kiegészítése 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A kiegészítés lényege az, hogy a csereszerződés egy Áfa körös 
és egy nem Áfa körös ingatlanról szól, mert az Újkert árok nem Áfa körös, a Berkenye utca 
viszont az, így a cserét ki kell egészíteni az Áfa tartalom megtérítésével. Mivel a témával 
kapcsolatban hozzászólás, kérdés, illetve módosító javaslat 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2017. (03.22.) ökt határozatát az 
alábbi ponttal egészíti ki: 
4.) A Képviselő-testület a Visegrád Újkert árok megnevezésű, 0128/49 hrsz-ú, kivett vízfolyás 
megjelölésű, 17.076 m2 területnagyságú és a 0128/50 hrsz-ú, kivett vízfolyás megjelölésű, 527 
m2 területnagyságú ingatlanok tulajdonjogának a Pilisi Parkerdő Zrt. 1/1 arányú tulajdonát 
képező Visegrád, 1329/2 hrsz-ú (Berkenye utca) kivett, saját használati út megjelölésű, 5122 
m2 területnagyságú ingatlan tulajdonjogával történő elcserélése kapcsán az Önkormányzatot 
terhelő 1.390.500.-Ft összegű általános forgalmi adót az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 16. melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja.   
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A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

6. npr: Visegrád, Fő u. 34. szám alatti ingatlan kis iroda helyiségének bérbeadása 
fegyverpszichológiai vizsgálatok ellátására 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

Dr Kucsera Tamás Gergely: A Képviselő-testület előzetesen konzultált az előterjesztésről és 
azt a módosítást fogalmazta meg, hogy havi 10 óra használati lehetőség mellett bruttó 
15.000,- Ft bérleti díj ellenében javasolja átadni a helyiséget, azzal a feltétellel, hogy a 
zeneiskolai tevékenységet nem akadályozhatja. Mivel a témával kapcsolatban több módosító 
javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a módosító javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint a Visegrád, Fő utca 34. szám 
alatti (Egészségház épülete) ingatlan utcafronti, 15 m2-es helyiségét fegyverpszichológiai 
vizsgálatok ellátására a Magyar Fegyveres Szolgáltató Bt-nek havi 10 óra helyiséghasználat 
mellett, bruttó 15.000,- Ft bérleti díj ellenében adja bérbe az önkormányzat, oly módon, hogy 
a Bt által végzett tevékenység a helyiségben folyó zeneiskolai oktatási, nevelési tevékenységet 
nem korlátozhatja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, Fő utca 34. 
szám alatti (Egészségház épülete) ingatlan utcafronti, 15 m2-es helyiségét 
fegyverpszichológiai vizsgálatok ellátására a Magyar Fegyveres Szolgáltató Bt-nek 
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(képviseli: Szűcs Szilvia, székhely: 2022 Tahitótfalu, Deák Ferenc u. 9., Cégjegyzékszám 13-
06-069700, Adószám 25572124-1-13) 2017. november 1-től határozatlan időtartamra, havi 
10 óra helyiséghasználat mellett, bruttó 15.000,- Ft bérleti díj ellenében a határozat 
mellékletét képező helyiségbérleti szerződésben foglalt tartalommal bérbe adja. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) pontban meghatározott helyiség használatát a 
bérlő az önkormányzattal előre egyeztetett módon köteles végezni, úgy, hogy az a helyiségben 
folyó zeneiskolai oktatási, nevelési tevékenységet nem korlátozhatja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Magyar Fegyveres 
Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Szűcs Szilvia) kötendő helyiségbérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
7. npr: Az Áprily Lajos Általános Iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus 

bérköltségeinek támogatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az előterjesztésben számszaki hiba szerepel, mert 8 hónapra 
kellene tervezni a bérköltséget, de az előterjesztésben 10 hónappal számoltak. Tehát, ha a 
pedagógus fél havi bére bruttó 150.728,- Ft, akkor 8 hónapra számolva 1.205.824,- Ft bér és 
277.340,- Ft járulék lenne az összköltség. Így a határozatot ezzel az összeggel javasolja 
módosítani. 
 
Hintenberger András: Kéri, hogy az önkormányzat jelezze az iskola felé, hogy az 
önkormányzat folyamatosan próbálja megoldani ezt a helyzetet, keresi a megoldást, és az 
iskola ezt kommunikálja a szülők felé is, ne az látszódjon, hogy hónapok telnek el és nem 
történik semmi.  
 
Bálint Zsolt: Jó lenne, ha az iskola is törekedne a megoldásra, nem csak az önkormányzat.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kéri a jegyzőt, hogy készítsen elő egy ilyen tartalmú levelet az 
Áprily Lajos általános iskola felé, amit másolatban kapjon meg a járási intézményfenntartó 
központ vezetője is.  
Mivel a témával kapcsolatban több módosító javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az 
imént általa ismertetett módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag  elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint az Áprily Lajos Általános 
Iskolában 4 órás fejlesztő pedagógus alkalmazásához szükséges bérköltség 1.205.824,- Ft és 
277.340,- Ft járulékai összegre módosuljon. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos 
Általános Iskolában (2025 Visegrád, Rév u. 2.) 4 órás fejlesztő pedagógus 2017. november 1-
től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra történő alkalmazása miatt a Klebelsberg Központ 
Váci Tankerületi Központját (2600 Vác, Dr Csányi László krt 45.) 1.205.824,- Ft és 277.340,- 
Ft-al támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Klebelsberg 
Központ Váci Tankerületi Központjával kötendő támogatási szerződés aláírására. 
  

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
8. npr: A „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” 

tárgyú vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 
acél ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 190/2017. (09.20.) határozat 
módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A képviselő-testület az előző rendes ülésén hozott határozatot 
ez ügyben. Az előzetes testületi konzultáción a képviselő-testület módosító javaslatot 
fogalmazott meg, felkérte Bálint Zsoltot, hogy ezt fogalmazza meg.  
 
Bálint Zsolt: Az előző cég árajánlatában több olyan tétel van, ami nem szükséges, mert 
például a régi cső kiszedését és annak visszatömedékelését nem feltétlenül kellene 
megcsinálni, mivel utána ott úgyis egy árkot fognak ásni és egy alapot a támfalnak. Ezért 
kiszámolták, hogy 666.600,- Ft-al kevesebb összegről kellene írni a szerződést. Tehát ezt 
szeretné a képviselő-testület, ha benne lenne a határozati javaslatban. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tehát a módosító indítvány az, hogy a korábbi 5.098.000,- Ft+ 
Áfa összegű ajánlatot csökkentik 666.600 Ft-al. 
 
Bálint Zsolt: Úgy van, hogy az 5.098.000,- Ft az bruttó volt, azt csökkentjük 666.600,- Ft-al 
és erre fogja rátenni a DMRV a 8%-ot.  
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Dr Kucsera Tamás Gergely: Tehát a testület a 666.600,- Ft-al csökkentett ellenajánlattal él 
és a vonatkozó 8% csökkentésével. 
 
Mikesy Tamás: Nem, az eredeti ajánlat 5.092.809,- Ft volt, mindegyik nettó összeg volt, 
tehát ebből kell levonni a 666.600,- Ft-ot, az is nettó és akkor erre jön rá az Áfa és a 8%.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Tehát a testület az eredeti 5.092.089,- Ft+Áfa ajánlatot nem 
fogadja el, mert néhány részmunkát nem tart megalapozottnak. Tehát a testület 666.600,- 
Ft+Áfa csökkentést javasol és a 8%-os kezelési költség is ennek a csökkentett összegnek a 
függvényében kerüljön megállapításra.  
Mivel a témával kapcsolatban több módosító javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az 
imént általa ismertetett módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint az Újkert utcai támfal alatti 
NA100 acél ívóvízvezeték cseréjére vonatkozó, a DMRV Zrt-től érkezett 5.092.089,- Ft+Áfa 
összegű kivitelezői árajánlatát 666.600,- Ft+Áfa összeggel csökkentve fogadja el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk 
helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai 
támfal alatti NA100 acél ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 190/2017. (09.20.) 
határozat 1., 2., 3. pontjait az alábbiak szerint módosítja.  
„ 1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, annak érdekében, hogy a 
Áprily völgy mederoldal, Temetősor utca rácsos folyóka, Újkert utca partfal és Kilátó utca 
partfal „vis maior” jellegű károsodásának helyreállítására ún. vis maior pályázaton (ebr42 
azonosító:306396) az Újkert utcai partfal stabilizálására elnyert támogatást az önkormányzat 
ne veszítse el, ezért Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjének kivitelezési 
munkáit finanszírozza.  
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A Képviselő-testület az Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjére 
vonatkozó, a DMRV Zrt-től érkezett kivitelezői árajánlatát 666.600,- Ft+Áfa összeggel 
csökkentve 4.425.489.-Ft+Áfa +8%-os közvetítői díjjal összesen bruttó 6.070.000.-Ft 
összeggel fogadja el. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ivóvízvezeték cseréjének költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.16.) számú rendelet 13. melléklet 18. Újkert utcai közmű kiváltása sora terhére 2.200.000.-
Ft összegben, míg a további 3.870.000,-Ft-ot a 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Újkert utcai támfal 
alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjének finanszírozására a DMRV Zrt-vel kötendő 
vállalkozási szerződés aláírására.” 
  

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. npr: Visegrád, K-7 kataszteri számú kút (Lepence-kút) kapacitásbővítéséhez 

szükséges elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció összeállítására érkezett 
vállalkozói ajánlatok  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A jövőbeni esetleges strandműködtetés okán meg kell vizsgálni 
a szükséges kapacitás, a szükséges vízmennyiség lehetőségét. Már az ülés elején jelezte, hogy 
ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan egy eltérő tartalmú határozati javaslatot javasol majd 
elfogadni a testület előzetes konzultációja alapján. Módosításként azt javasolta, hogy a 
képviselő-testület kérje fel Félegyházi András polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető 
tárgyalásokat a Visegrádi Ásványvíz Kft.-vel, melynek célja annak megállapítása, hogy a 
Visegrádi Ásványvíz Kft által bírt vízmennyiség felhasználásra került-e. Amennyiben nem, 
annak mennyisége mekkora, és a Visegrádi Ásványvíz Kft részéről van-e hajlandóság annak 
átadására, tekintettel arra, hogy ez mennyiségében akár lefedi az esetleges strand 
üzemeltetéséhez szükséges kapacitást. Kérdezte a képviselőket, aki ezt a javaslatot támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület felkéri 
Félegyházi András polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a Visegrádi 
Ásványvíz Kft-vel, melynek célja annak megállapítása, hogy a Visegrádi Ásványvíz Kft által 
bírt vízmennyiség felhasználásra kerül-e. Amennyiben nem, annak mennyisége mekkora, és a 
Visegrádi Ásványvíz Kft részéről van-e hajlandóság annak átadására, tekintettel arra, hogy ez 
mennyiségében akár lefedi az esetleges strand üzemeltetéséhez szükséges kapacitást. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Aki a módosítással együtt a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, K-7 
kataszteri számú kút (Lepence-kút) kapacitásbővítéséhez szükséges elvi vízjogi engedélyezési 
tervdokumentáció összeállításának feladatával - a legkedvezőbb árajánlat alapján – a 
Pórusvíz Mérnöki Iroda Vízgazdálkodási és Vízvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft-t (2484 
Gárdony-Agárd, Botond utca 14.) bízza meg 2.740.000.-Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 
3.479.800.-Ft díj ellenében. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztető tárgyalásokat a Visegrádi Ásványvíz Kft-vel, melynek célja annak megállapítása, 
hogy a Visegrádi Ásványvíz Kft által bírt vízmennyiség felhasználásra kerül-e. Amennyiben 
nem, annak mennyisége mekkora, és a Visegrádi Ásványvíz Kft részéről van-e hajlandóság 
annak átadására, tekintettel arra, hogy ez mennyiségében akár lefedi az esetleges strand 
üzemeltetéséhez szükséges kapacitást. 
3) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő tervdokumentáció összeállításának 
finanszírozási költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
számú rendelet 16. melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Pórusvíz Mérnöki 
Iroda Vízgazdálkodási és Vízvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft-vel kötendő vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Az „Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal 

helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A beérkezett ajánlatok alapján a határozati javaslat azt 
tartalmazza, hogy a Geoszolg Kft. 37.034.350,- Ft+Áfa összegű ajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Áprily völgy 
mederoldal, Újkert utcai és a Kilátó utcai partfal helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
2) A képviselő-testület megállapítja azt is, hogy a közbeszerzési eljárásban ÉRVÉNYES 
ajánlatot tett: 

- Milbich Építő Építőipari és Szolgáltató Bt (székhelye: 2083 Solymár, Hősök utca 
672/23. hrsz) 

- GEOSZOLG Kft (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.) 
- Trend Építő Zrt (székhelye: 1047 Budapest, Baross utca 74.) 
- Kiss-Kert 2000 Kft. (székhelye: 2096 Üröm, Fő utca 1.) 

3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese - figyelemmel a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére - az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás 
bírálati szempont - alapján: 
- GEOSZOLG Kft. (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Erkel F. utca 16.) megajánlott nettó 
összesített ajánlati ár: 37.034.350,- Ft + ÁFA. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a GEOSZOLG Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a 
vállalkozási szerződést kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
11. npr: Silvanus Hotel Kft Visegrád Város Településrendezési Tervének 

módosítására érkezett kérelme 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Felkérte Hintenberger Andrást, hogy ismertesse a 
Városfejlesztési Bizottság álláspontját. 
 
Hintenberger András: Két olyan ingatlan alakul ki a szálloda közvetlen közelében, ahol 
tovább szeretne fejlődni.  A szálloda melletti területek jelenleg mezőgazdasági besorolásúak, 
külterületiek erdő és legelő művelési ágúak. A szálloda terjeszkedésének feltétele először is, 
hogy külterületből belterületbe kellene vonni ezeket az ingatlanokat, ami rendezési terv 
módosítást igényel és ennek kapcsán beépítési százalékot és hasonló paramétereket kell 
megállapítani. Ezt követően kezdődik majd egy erdővédelmi eljárás, amit a szálloda intéz 
majd, de ahhoz, hogy ez a két eljárás meg tudjon indulni, ahhoz az önkormányzatnak 
rendezési tervet kell módosítani, amihez a bizottság elvi hozzájárulást adott. Ehhez még 
kapcsolódni fog településrendezési terv, tehát egy nagyon hosszú folyamatnak a kezdő lépése 
most ez.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ismertette a határozati javaslatot, mivel azzal kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslatára 
úgy dönt, hogy a Silvanus Hotel Kft kérelmét, a Silvanus Szálloda előtt elterülő 0136/10 és 
0136/8 helyrajzi számú ingatlanok turisztikai felhasználásához szükséges szabályozás tervi 
módosítását, elvi szinten támogatja. A támogatáshoz az ingatlanok értéknövekedésének 
kompenzációs feltételeit rögzítő településrendezési szerződés megkötése szükséges, melynek 
része a módosítással érintett ingatlanokon megvalósuló fejlesztés telepítési tanulmányterv is. 
2) A Képviselő-testület felkéri Rüll Tamás főépítészt, hogy a településrendezési terv 
felülvizsgálatát végző településtervezőt kérje fel az 1. pontban foglaltak a településrendezési 
terv tervezetében történő átvezetésére. 
3) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a kérelmezőt a Silvanus 
Hotel Kft-t a képviselő-testületi döntésről írásban tájékoztassa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
12. npr: A Sziget utca 7. szám (236/23 hrsz) melletti rámpa elkészítésére és lépcsősor 

felújítására érkezett vállalkozói ajánlatok 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: E témában is előzetesen egyeztetett a képviselő-testület, a célt 
és a hozzárendelt összeget támogatni tudja, azonban azt a módosító javaslatot fogalmazta 
meg, hogy a szerződésben 2017. november 30-i határidőt szabjon az önkormányzat. 
 
Schüszterl Károly: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy ezt a VKG dolgozói fogják 
kivitelezni, miért nem így valósul meg? 
 
Dr Szabó Attila: A Városfejlesztési Bizottsági ülésen a Sziget utcai rámpa megépítése nem 
szerepelt a VKG feladatai között, a gyaloghíd megépítése kapcsán merült ez fel. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az időbeni módosításra vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint a Sziget utca 7. szám (236/23 
hrsz) melletti rámpa elkészítés és a lépcsősor felújítás munkálatainak elkészítési határideje 
2017. november 30-a legyen.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
220/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sziget utca 7. szám 
(236/23 hrsz) melletti rámpa elkészítésével és a lépcsősor felújításával Ádám Tamás (2023 
Dunabogdány, Óvoda utca 16.) egyéni vállalkozót bízza meg 1.077.000.-Ft+27%Áfa összesen 
bruttó 1.367.790.-Ft vállalkozói díj ellenében.  
2) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott kivitelezési munkálatok határidejét 2017. 
november 30-ban határozza meg. 
3) A képviselő-testület a Sziget utca 7. szám melletti rámpa elkészítésének és a lépcsősor 
felújításának a költségéből 889.000.-Ft összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 13. melléklet 29. Sziget utcai rámpa sora terhére, míg a 
fennmaradó 478.790.-Ft-ot a 2. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Ádám Tamás egyéni 
vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
13. npr: A 195/2017. (09.20.) Ökt. határozat módosítása a Visegrád és Környéke 

Turisztikai és Marketing Egyesület (TDM) kérelme támogatásának illetve az 
önkormányzati tagdíjának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A napirend tartalma szerint egy forrásátcsoportosításról van 
szó, illetve egy korábbi döntést most visszavon a képviselő-testület és úgy dönt, hogy 2018-
tól az egyesületi tagdíjat 800.000,- Ft-al megemeli, tehát 1.000.000,- Ft lesz 2018-tól a TDM 
önkormányzati tagdíja.  
 
Bálint Zsolt: Ha most ezt megszavazza a képviselő-testület, akkor azt szavazza meg, hogy a 
TDM-nek még három évig üzemelnie kell. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ez így korrekt. 
 
Bálint Zsolt: A TDM úgy működik most, hogy az önkormányzat 13.800.000,- Ft-al járul 
hozzá a költségeihez, plusz még a tagdíjak bevételéből, aminek a nagyját is az önkormányzat 
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adja. Tehát most ezzel a döntéssel olyan kötelezettséget vállal az önkormányzat, hogy három 
évig még támogatnia kell a TDM-et, mert különben ha a TDM nem tud működni, akkor a 
pályázati pénzt vissza kell fizetnie a TDM-nek. Jövőre a TDM-nek lejár az 5 éves szerződése, 
nem tudják, hogy hol fog üzemelni, nem tudják, hogy mennyiért, de, ha ezt a képviselő-
testület megszavazza, akkor tudni kell, hogy Cseke László azt mondta, hogy a mindenkori 
támogatást 800.000,- Ft-al csökkentse az önkormányzat, tehát annyival, amennyivel most a 
tagdíját megemelte. Kéri, hogy ezt mindenki gondolja át. 
 
Mikesy Tamás: Amit Bálint Zsolt mond, az részben igaz, de nincs logikai kapcsolatban 
egymással. Ez a döntés nem arról szól, hanem ez most 1.000.000,- Ft-ról szól. Az egy más 
kérdés, amennyiben ezt most megszavazza a képviselő-testület, akkor az azt is jelenti, hogy a 
TDM-et fönn kívánja tartani az önkormányzat, de, hogy mennyivel, az nincs benne ebben a 
döntésben. Azt is tudni kell, ha Visegrád az idegenforgalomból szeretne megélni, akkor a 
TDM-re szüksége van.  
 
Schüszterl Károly: Tehát a szavazás most arról szól, hogy 2018-tól megemeli-e az 
önkormányzat a tagdíjat 200.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra? 
 
Mikesy Tamás: Igen. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 195/2017. (09.20.) Ökt 
határozatát visszavonja. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület (2025 Visegrád, Fő u. 81., képviseli: Cseke László elnök) kérelmének helyt ad, az 
egyesület nyertes pályázatának sikeres lebonyolítása érdekében 2018. évtől az 
önkormányzatra eső éves egyesületi tagdíj 800.000.-Ft-al 1.000.000.-Ft-ra történő 
megemeléséhez hozzájárul.  
3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
számú rendelet 15. számú mellékletének 7. Turisztikai Desztinációs Menedzsment során az 
Egyesület részére betervezett 2017. évi támogatási összegét nem módosítja.  
4) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt tagdíj összegét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésébe tervezze be.  
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a 3. pontban 
foglalt támogatási összeg még rendelkezésre álló részének átutalásáról intézkedjen a 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet részére. 
 
Felelős:  Félegyházi András polgármester 
Határidő:  a 4. pont tekintetében: 2018. február 28. 
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    a 5. pont tekintetében: 2017. október 31. 
 

14. npr: Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
tárgyában hozott 197/2017. (09.20.) Ökt határozat újratárgyalása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: A dolog lényege, hogy a szeptemberi ülésen ezen ingatlan 
kapcsán olyan határozatot hozott a testület, mely nettó 7.500.000,- Ft-os vételárat határozott 
meg, mellyel nem is volt gond, mert az ingatlanforgalmi értékbecslés szerint ennek valóban 
ennyi a nettó értéke, de Áfa tartalom is kapcsolódik hozzá. Ehhez képest az önkormányzat 
eladási ajánlatának már Áfa tartalommal növelt összegét már nem tudja elfogadni a vevő. 
Ismertette az előterjesztésben lévő A) és B) alternatíva határozati javaslatokat. 
 
Bálint Zsolt: A jófogás. hu-n a mai napon fönt van a telekhirdetés 8.250.000,- Ft-ért, ez 
viszont sehogy sem egyezik a 7.700.000+Áfá-val.  Akkor ez most hogy van? 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Amire képviselő úr utal annak az a magyarázat, hogy az 
önkormányzat korábban megbízott egy ingatlanértékesítéssel foglalkozó céget, de tény és 
való, hogy a két összeg nem egyezik. Kéri, hogy jegyző úr egyeztessen az 
ingatlanforgalmazóval, hogy ezt a hibás tartalmú hirdetést módosítsák vagy távolítsák el.  
 
Mikesy Tamás: Ha az A) alternatívát fogadná el a képvviselő-testület, ami bruttó 7.500.000,- 
Ft-ot jelent, akkor az igazságügyi ingatlanszakértő becslése, mely nettó 8.100.000,- Ft-ról 
szólt, akkor az tűréshatáron belül lenne.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérte, aki az előterjesztésben szereplő A) alternatíva határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem, 1 tartózkodás és 0 igen szavazattal 
(Félegyházi András polgármester nem volt jelen) az előterjesztésben szereplő A) alternatíva 
határozati javaslatot nem fogadta el. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő B) 
alternatíva határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sallós Zoltán és Erdélyi 
Eszter (2025 Visegrád, Harangvirág u. 12.) részére bruttó 7.500.000.-Ft-os vételáron nem 
értékesíti a Visegrád 195/9 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 485 m2 
területnagyságú, valóságban Visegrád Harangvirág u. 24. szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú ingatlanát, ezért a 197/2017. (09.20.) ökt határozatát visszavonja.   
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2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Sallós Zoltánt és Erdélyi Esztert a 
képviselő-testületi döntésről írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
15. npr: A Fellegvár Óvoda átalakítására, felújítására TEN Építész Műterem Bt-vel 

kötött tervezési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Mint ismeretes, az önkormányzat tulajdonába került az egykori 
rendőrségi üdülő épülete, majd lefolytatásra került egy tervpályázat és ehhez kötődően 
szerződést kötött az önkormányzat a TEN Építész Műterem Bt-vel, amely a munkát részben 
elvégezte, azt az önkormányzat ki is fizette, de a munkálatok folytatására a vállalkozó részéről 
nem volt lehetőség részben azért, mert a földhivatali eljárások később zárultak le. Időközben 
pedig a TEN Építész Műterem Bt megszűnt. Az önkormányzat fölvette a kapcsolatot a Bt-t 
korábban képviselő Horváth Zoltánnal és a munkálatok tervezésének folytatására kérte őt föl 
és ennek tükrében árajánlatot is kért be tőle, melyet ő be is nyújtott, ez az előterjesztés részét 
képezi. A képviselő-testület erről is egyeztetett az ülést megelőzően és az árajánlatból kitűnik, 
hogy tartalmaz olyan elemeket, melyek már benne voltak a korábbi munkafolyamatban, ezért 
azt a módosítást fogalmazta meg, hogy fenntartva szándékát pontosított tartalmú árajánlat 
benyújtására kéri föl a Craft Benson Kft képviselőjét.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki az általa imént ismertetett módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület felkéri 
Félegyházi András polgármestert, hogy a Fellegvár óvoda felújításának és bővítésének 
engedélyezési terveinek elkészítésére a Craft Benson Kft-t (1027 Budapest, Frankel Leo u. 8.) 
módosító árajánlat benyújtására kérje fel. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a módosítással együtt a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár óvoda 
felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek elkészítésére a Ten Építész Műterem Bt-
vel (1016 Budapest, Derék u. 3.) 2014. július 2-án kötött tervezési szerződést a cég 
megszűnése (kényszertörlése) miatt 2017. július 14-vel, a megszűnés (törlés) napjával 
megszűntnek tekinti. 
2) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Fellegvár óvoda 
felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek elkészítésére a Craft Benson Kft-t (1027 
Budapest, Frankel Leo u. 8.) módosító árajánlat benyújtására kérje fel. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16. npr: Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton (PM-
_OVODAFEJLESZTES_2017 kódú) való részvétel  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az önkormányzatnak hosszú ideje célja az óvoda körülmények 
javítása, e célt szolgálta a volt rendőrségi üdülő tulajdonba vétele is, valamint az arra 
korábban kiírt tervpályázat. Ez a jelenlegi pályázat is egy óvodafejlesztést támogató kiírás 
Pest Megyére vonatkozóan. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás minimum 30 millió 
forint, maximum 150 millió forint. Az önkormányzat által elképzelt óvodabővítés közelíti a 
430 millió forintot, tehát a maximum támogatás mellett is még 280 millió forintnyi önrészt 
kellene az önkormányzatnak mellé tenni, de ahhoz, hogy idáig eljusson az önkormányzat, 
először be kell nyújtani pályázatot.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ismertette az A) 
alternatíva határozati javaslatot, mely arról szól, hogy az önkormányzat nem nyújt be 
pályázatot. Kérdezte a képviselőket, aki ezzel ért egyet, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) nem fogadta el az A) 
alternatíva határozati javaslatot. 
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Kérdezte a képviselőket, aki a B) alternatíva határozati 
javaslattal vagyis a pályázat benyújtásával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a következő határozatot 
hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
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intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton (PM-
_OVODAFEJLESZTES_2017 kódú) a „Fellegvár Óvoda (Visegrád Fő u. 18.) átépítésére, 
bővítésére” címmel pályázatot nyújt be.  
2) A pályázat megvalósításához szükséges a projekt összköltségének az igényelt 
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerőt bruttó 279.172.414.-Ft összeget saját 
forrásként az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16) számú 
önkormányzati rendelet 16. melléklet általános tartalék sora és az Önkormányzat 
pénzkészletének terhére biztosítja.   
3) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására és arra, hogy 
pályázati kiírás minden szakaszában Visegrád Város Önkormányzatát képviselje. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
17. npr: ASP informatikai eszközök beszerzésére és adatmigrálási feladatokra 

érkezett árajánlatok 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Az ASP rendszer kiépítéséhez informatikai eszközök 
beszerzése szükséges. Az eszközök beszerzésére pályázaton nyert az önkormányzat 6 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást. A polgármesteri hivatal árajánlatokat kért be, melyek 
be is érkeztek. Az előzetes testületi megbeszélésen vita alakult ki, hogy az árajánlatok valóban 
a maximumot hozzák-e ki ár-érték arányban, ezért az a javaslat fogalmazódott meg, hogy - 
konzultálva az ezt igénylő képviselő urakkal – kérjen be új árajánlatokat a polgármesteri 
hivatal. Felkérte azon képviselőket, akik az új árajánlat kérő egyeztetést igénylik, forduljanak 
jegyző úrhoz október 24-én munkaidő végéig. Tehát azt a módosító javaslatot fogalmazta 
meg, hogy megvizsgálva a beérkezett árajánlatokat a képviselő-testület felkéri jegyző urat, 
hogy új ajánlattételi meghívást készítsen lő. Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve 
hozzászólás, egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az általa 
ismertetett módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr 
Kucsera Tamás Gergely azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület - 
megvizsgálva az „ASP központhoz való csatlakozása” (azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-00908) című pályázat megvalósítása érdekében informatikai eszközök 
beszerzésére érkezett árajánlatokat - felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy új ajánlattételi 
meghívást készítsen elő.  
 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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18. npr: Visegrád Városi Konyha alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ismertette az írásbeli előterjesztést, 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2017. (10.18.) 
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: 2017. december 31. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
- Az alapító okirat módosítása valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
 

19. npr: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ismertette az írásbeli előterjesztést, 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2017. július 1-től 2017. október 15-ig 
terjedő időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának, 549.658,-Ft-nak támogatásként 
történő felajánlását az alábbiak szerint: 

 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) az Áprily Iskoláért Alapítvány részére zeneiskolai 
célok (pl.: hangszervásárlás) megvalósítására 

 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Fellegvár Óvoda részére úszásoktatás költségeire 
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 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére programok 
megvalósítására 

 fél havi tiszteletdíj (78.523,- Ft) a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros 
szakosztálya részére, eszköz beszerzésre és programok megvalósítására 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Áprily Iskoláért 
Alapítvánnyal, a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal, valamint a Visegrádi Sport Egyesülettel 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr: Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati bérlemény 

gázkazán cseréjére érkezett árajánlat 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Gázkazán csere szükséges a Harangvirág u 22. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban, melyre Schoblocher István egyéni vállalkozó nyújtott 
be árajánlatot. 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 (Félegyházi András polgármester nem volt jelen) a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2017. (10.18.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, 
Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan gázkazán cseréjéhez 
hozzájárul és a munkát az árajánlatban lévő tartalommal megrendeli Schoblocher István víz-
központifűtés-gáz szerelő mestertől (2023 Dunabogdány, Árpád utca 27.) az általa adott 
622.398.-Ft+Áfa, mindösszesen 790.445.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő munka finanszírozásához szükséges pénzügyi 
forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 16. 
melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Schoblocher Istvánnal 
kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 

21. npr: Egyebek 
 

Mikesy Tamás: Tájékoztatást adott arról, hogy egy éve nyitott meg a mozi és azóta 8300 
jegy került értékesítésre, a bevétel 5.400.000,- Ft lett a tervezett 3.700.000,- forinthoz képest. 
Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó teljesítmény és köszöni a mozi látogatóknak, hogy 
jönnek.  
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Elmondta, hogy 2009. decemberében kötött egy szerződést Hadházy Sándor polgármester 
úrral a Visegrádi album megjelentetésére, ennek az volt a lényege, hogy az önkormányzat 
megfinanszírozza az album kiadását, ami 6.900.000,- Ft volt, azzal a feltétellel, hogy az 
összes pénz visszakerül az önkormányzat kasszájába. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
a szerződés minden pontja teljesítésre került és a 6.900.000,- Ft visszafizetésre került az 
önkormányzat kasszájába.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Megköszönte Mikesy Tamás munkáját. 
 
Bálint Zsolt: Mióta elkészült a Prédikálószéken az új kilátó, az erdészet olyan jelölést tett ki, 
mintha a Berkenye utcából lehetne oda feljárni és ezáltal a turistaforgalom megnőtt, ennek 
következtében a szemét is. Úgy gondolja, hogy vagy az erdészetnek vagy az 
önkormányzatnak egyrészt szemeteseket kellene kitenni és a GPS koordinátákat is tisztázni 
kellene, mert sokan azt hiszik, hogy onnan autóval is megközelíthető a Prédikálószék.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ezzel együtt jár sajnos az is, hogy szabálytalanul parkolnak és 
ezáltal veszélyeztetik a közlekedést.  
 
Schüszterl Károly: Az előző képviselő-testületi ülésen is már jelezte, hogy nem lesz mivel 
kiszórni a sót azokban az utcákban, ahol a jelenlegi önkormányzati autók nem tudnak 
felmenni. Jelezte a bizottság, hogy kellene venni egy erre alkalmas járművet, történt-e ez 
ügyben valami? 
 
Dr Szabó Attila: Egy ajánlat volt, kéri a képviselő-testületet, hogy mondják meg kitől kérjen 
még be ajánlatokat, mert, mint az - az informatikai eszköz beszerzés kapcsán is kiderült - a 
jegyző által bekért ajánlatok nem biztos, hogy minden esetben megfelelnek a képviselő-
testület elképzeléseinek.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy olyan informatikai cégektől kérnek 
be árajánlatot, akik egy kézben vannak. Döntsük el, hogy kinek akarunk jót, az 
önkormányzatnak vagy másoknak. Ha korábban kapta volna meg az előterjesztést, akkor tudta 
volna jelezni, hogy lehet, tudna olyan céget, aki olcsóbban, jobb minőségű gépeket tudna adni 
az önkormányzatnak és ezzel az önkormányzat pénzt fog megspórolni. 
 
Schüszterl Károly: A Mátyás király utcában a járdafelújítás kapcsán jelezték, hogy a 
kapubejárókat kővel kellene kirakni, de el kellene dönteni, hogy milyennel.  
 
Dr Kucsera Tamás Gergely: Ezt a kérdést bizottságnak kellene előkészíteni. 
Mivel egyebekben további kérdés, hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és a nyílt 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Félegyházi András        Dr Szabó Attila 
   polgármester                jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    26/2017. 
Határozatok száma: 234/2017. (10.30.) 
Rendelet száma:  - 
    
 
 
 
 
 
   

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. október 30-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

 

 

1. A „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú vis 
maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 214/2017. (10.18.) határozat 
újratárgyalása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 30-án 08:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott  rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 
Képviselők:          

Félegyházi András polgármester 
Bártfai István 

    Hintenberger András 
Schüszterl Károly 

 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Szabó Attila jegyző  
 
 
 
 

Távol maradt: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
Bálint Zsolt 

    Mikesy Tamás 
 



Félegyházi András: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester, Bálint Zsolt és Mikesy Tamás képviselők a mai ülésen nem tudnak részt 
venni. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. Mivel azzal kapcsolatban 
kérdés, illetve további módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ülés 
napirendjét elfogadja, 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: A „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” 
tárgyú vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai támfal alatti NA100 
acél ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 214/2017. (10.18.) határozat 
újratárgyalása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 

Félegyházi András: A kiküldött előterjesztés szerint újra kell tárgyalni a napirendet, illetve el 
kell fogadni a határozatot, azzal a kiegészítéssel, hogy idő közben a DMRV megkezdte a 
munkát és nem találják azt a bizonyos csövet. Fölmerült annak a lehetősége, hogy ez a 
vízvezetékcső csere valójában mégsem szükséges, hiszen a térképi állapottól eltérő helyen 
van. Tehát azt javasolja, hogy egy olyan kiegészítés kerüljön be a határozatba, hogy 
amennyiben a vízvezeték kiváltás a támfal építéshez nem szükséges,mert a védőtávolságon 
kívül van, úgy a szerződés nem hatályosul.  
 
Schüszterl Károly: Szeptemberbe döntött arról a testület, hogy elfogadja, októberben egy 
módosítás volt a csökkentett költséggel. Azt a vízmű nem fogadta el. 
 
Félegyházi András: Igen, azt a DMRV nem fogadta el arra hivatkozással, hogy ő 
átalánydíjas szerződésként kezeli és ez azt jelenti, hogy sem mínusz se plusz munkát nem 
kíván elszámolni. Mindemellett 24-től a munkát megkezdte és keresik a csövet.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, 
kérte, aki az általa tett kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, Bálint Zsolt és Mikesy Tamás 
képvislők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
234/2017. (10.30.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 214/2017. (10.18.) Ökt 
határozatát, mivel a DMRV Zrt az Önkormányzat által csökkentett műszaki tartalmú és díjú 
javaslatát nem fogadta el, ezért visszavonja. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „2016. évi tavaszi esőzések okozta károk 
helyreállítása 4 helyszínen” tárgyú vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Újkert utcai 



támfal alatti NA100 acél ivóvízvezeték cseréjének finanszírozásáról szóló 190/2017. (09.20.) 
Határozat 1., 2., 3. pontjait az alábbiak szerint módosítja.  
„ 1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, annak érdekében, hogy a 
Áprily völgy mederoldal, Temetősor utca rácsos folyóka, Újkert utca partfal és Kilátó utca 
partfal „vis maior” jellegű károsodásának helyreállítására ún. vis maior pályázaton (ebr42 
azonosító:306396) az Újkert utcai partfal stabilizálására elnyert támogatást az önkormányzat 
ne veszítse el, ezért Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ivóvízvezeték cseréjének kivitelezési 
munkáit finanszírozza.  
A Képviselő-testület az Újkert utcai támfal alatti NA100 acél ivóvízvezeték cseréjére 
vonatkozó, a DMRV Zrt-től érkezett 5.500.234.-Ft+áfa összegű kivitelezői árajánlatát 
elfogadja. 
3) A képviselő-testület a 2. pontban szereplő Újkert utcai támfal alatti NA100 acél 
ivóvízvezeték cseréjének költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.16.) számú rendelet 13. melléklet 18. Újkert utcai közmű kiváltása sora terhére 2.200.000.-
Ft összegben, míg a további 4.785.297.-Ft-ot a 16. számú melléklet általános tartalék sora 
terhére biztosítja.   
4) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Újkert utcai támfal 
alatti NA100 acél ívóvízvezeték cseréjének finanszírozására a DMRV Zrt-vel a határozat 
mellékletét képező tartalmú vállalkozási szerződés aláírására. Amennyiben a vízvezeték 
kiváltás a támfal építéshez nem szükséges, mert az védőtávolságon kívül van, úgy a szerződés 
nem hatályosul. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Félegyházi András: Több napirend 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:    27/2017. 
Határozatok száma: 235-247/2017. (11.15.) 
Rendelet száma:  18/2017. (XI.16.) 
   19/2017. (XI.16.) 
    
 
 
 
 
   

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. november 15-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

1. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
3. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.16.) 

számú költségvetési rendelet módosítása 
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két 

ülés között eltelt időszak eseményeiről 
5. Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozással 

kapcsolatban az informatikai eszközök, nyomtatók beszerzésére és a 
működésfejlesztés, szabályozási keretek kialakítására érkezett árajánlatok 

6. Fellegvár óvoda felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek befejezésére 
érkezett árajánlat  

7. Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének lemondása és az új ügyvezető 
személyének a megválasztása 

8. Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak támogatása 
9. Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 

alapdokumentumainak (társulási megállapodás, alapító okirat, szervezeti és 
működési szabályzat, szakmai program) módosítása  

10. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és módosítása  
11. Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének ingyenes 

felajánlása  
12. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 15-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal 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: 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
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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 a mai ülésen nem tud részt venni. Ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi javaslatot, melyek közül a 12. napirendi pontot nem javasolta napirendre 
venni, tekintettel arra, hogy idő közben jegyző úr jelezte, hogy ez okafogyottá vált. Mivel 
azzal kapcsolatban kérdés, illetve további módosító javaslat nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjét a módosítással együtt 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: A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az SZMSZ módosítását az indokolja, hogy Bálint Zsolt képviselő a 
szeptember 20-i testületi ülésen lemondott a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági 
tisztségéről. Így ez a bizottság működésképtelenné vált, így indokolt a bizottsági struktúra 
áttekintése, illetve módosítása. Az írásos előterjesztés tartalmazza polgármester úr javaslatát 
az új bizottsági struktúrára, valamint a személyekre vonatkozóan. A rendelet elfogadásához 
minősített többség szükséges. 
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a tagságra javasolt személyekkel egyeztetett, azt 
mindenki elfogadta. 
 
Bártfai István: Van egy olyan változás is az SZMSZ-ben, hogy a képviselő-testület az ülést 
megelőzően 12 nappal korábban kapja meg az előterjesztéseket. 
 
Dr Szabó Attila: Igen, ez polgármester úr javaslata volt. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy ő ezt nem tartja jónak, mert számtalanszor érkeznek olyan 
témák, amelyek éppen, hogy pár nappal az ülés előtt érkeznek, 12 nap nagyon 
meghosszabbítaná a munkát. Talán úgy kellene inkább, ha van egy előkészítendő anyag, 
akkor azt a bizottsághoz kellene eljuttatni, hogy előzetesen meg tudják tárgyalni és 
előkészíteni a képviselő-testületnek, úgy, hogy már határozati javaslattal előkészített anyag 
kerüljön be a testületi ülésre.  
 
Félegyházi András: A jelenlegi 5 napot javasolta 12 napra emelni, ezért, mert az elmúlt 
hónapokban több testületi ülésen is előfordult az, hogy olyan előterjesztések kerültek 
képviselő-testület elé, amik nem voltak bizottsági ülésen valamilyen okból. Ezért gondolja 
azt, hogy a normál előterjesztések 12 nappal korábban kerüljenek kiküldésre még a bizottsági 
ülések előtt is 4-5 nappal, így nem kerül a képviselő-testület elé olyan előterjesztés, amelyik 
nem járt az illetékes bizottságok előtt. Ettől függetlenül hozhat olyat az élet, hogy nem várhat 
egy ügy, így megtörténhet az, hogy bekerül az előterjesztések közé olyan, ami nem járt 
bizottságok előtt, de ezt a napirend elfogadásakor jelezni fogja előre és majd a képviselő-
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testület dönt arról, hogy attól függetlenül napirendre veszi vagy sem. Ha nem, akkor a 
következő ülésen kerül megtárgyalásra és addig megjárhatja a bizottságokat is.  
 
Bártfai István: Továbbra is úgy gondolja, hogy olyan szabályokat kellene hozni, amit be is 
tudnak tartani, mert most is az előterjesztések 20%-a 5 napon belül érkezik meg, akkor 
hogyan tudnák a 12 napot betartani. Úgy gondolja, ha fölvetődik egy ügy, akkor azt 
egyébként sem a polgármesteri hivatalnak kellene előkésztenie, hanem a bizottságnak kellene 
jelezni, hogy készítse elő. Az esetek nagy részében a bizottságoknak kellene elvégezni a 
munka nagy részét, tőlük kellene, hogy kiinduljon.  
 
Félegyházi András: Annak semmi akadálya nincs, hogy a bizottság előkészítsen egy konkrét 
ügyet.  
 
Mikesy Tamás: A bizottságok az alapján az anyagok alapján dolgoznak, amit a polgármesteri 
hivatal készít elő, azt készítik elő testületi ülésre is, tehát nem érti, hogy mi a különbség a 
kettő között, de majd a gyakorlatban kiderül. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) megalkotja a 
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2017.(XI.16.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Félegyházi András: Az előterjesztés pedig egyrészt a Településüzemeltetési és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság létrehozásáról szól Mikesy Tamás elnökletével, tagjai pedig Schüszterl 
Károly és ifj. Gerstmayer János, másrészt pedig arról, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
tagsága 5 főről 4 főre csökken. Kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
235/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. november 15-i 
hatállyal a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot az alábbi tagokkal hozza 
létre: 
Mikesy Tamás elnök 
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Schüszterl Károly 
ifj Gerstmayer János  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. november 15-i hatállyal a Városfejlesztési 
Bizottság tagjainak öt főről négy főre történő csökkenésével a bizottság az alábbi tagokból 
áll:  
Hintenberger András elnök 
Mikesy Tamás 
Bártfai István 
Ábrahám Péter 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
2. npr: Beszámoló a 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

 
Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: Az önkormányzat az első háromnegyed évben 1.024.060 eFt bevételt és 
492.458 eFt kiadást teljesített. Ez a bevételi összeg tartalmazza az év eleji nyitó pénzkészletet 
a 431.000 eFt-ot, de nem tartalmazza a harmadik negyedév adóbevételét, mert ez 
könyveléstechnikailag csak félévente kerül lekönyvelésre. A lekönyvelt bevételek a 
gépjárműadó 3.197 eFt-os nálunk maradó bevételének kivételével nem tartalmazzák a III. 
negyedévi adóbevételt 108.438 eFt-ot, ez az összeg az önkormányzat pénzkészletében sem 
jelenik meg. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 449.976 eFt volt. Bevételi 
oldalon látható, hogy mind a működési, mind a közhatalmi bevételek időarányos szint felett 
alakultak, a kiadási oldalon valamennyi intézmény a tervezetten belül maradt. A harmadik 
negyedévben 116.000 eFt értékben valósultak meg beruházások, ezek közül a legjelentősebb 
az iskola öreg épületének valamint a Sziget utcai társasház felújítása. 
 
Mikesy Tamás: Annak mi az oka, hogy a telekadó nagyon túllépte a tervezetet? A másik 
pedig a településkép védelmi adó, ami viszont 0%. 
 
Láng Anikó: A költségvetés készítésekor az adórendelet módosítása következtében még nem 
lehetett pontosan kiszámítani, hogy mennyi lesz a bevétel ebből az adónemből, mivel a 
kedvezmények feltételei módosultak. A településkép védelmi adóval kapcsolatban pedig 
szintén bizonytalanság volt, hogy lesz, nem lesz, de aztán nem került ilyen kivetésre.  
 
Mikesy Tamás: Akkor a településkép védelmi adó elve, ami alapján létrehozták az áll-e? 
 
Dr Szabó Attila: Egy évvel ezelőtt a képviselő-testület úgy döntött, hogy a telekadó mértékét 
megemeli és a magánszemélyek esetében kedvezményt állapított meg. Azért kellett a jogi 
személyek esetében a telekadót megemelni, mert a településkép védelmi adót vállalkozások 
esetében nem lehet kivetni. A kritikus, ún. torzó épületek nagy része pedig jogi személyek 
tulajdonában van. Amelyek pedig magánszemélyek tulajdonában volt, azok idő közben vagy 
építményadó hatálya alá kerültek, vagy a telekadó hatálya alá tartoznak, mert építési 
engedélyt kértek és az épület még nincs befejezve. Ez egyébként mértékében súlyosabb teher, 
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mint a településkép védelmi adó a magánszemélyek esetében. De nagyságrendileg 2-3 
ingatlanról van szó.  
 
Bálint Zsolt: A lakbértartozások lassan közelítenek az 1 millió forinthoz, ez hogy lehet? A 
másik pedig, hogy az adókintlévőségek pedig 40 milliónál tartanak, ez hogy lehet? 
 
Dr Szabó Attila: Az adókintlévőség a szeptember 30-i pillanatnyi állapotot tükrözi, az 
adókintlévőségek alakulásánál a mérföldkő az év vége, mert ez a beszámoló csak a 
szeptember 30-ig lekönyvelt adatokat tartalmazza. Elmondható, hogy szeptember 30-ig csak a 
lelkiismeretesebb adófizetők fizetik be az adót, a többieknek ki kell küldeni a felszólító 
levelet, ami ezekben a napokban esedékes. A féléves beszámolóból is lehetett látni, hogy 17 
millió forint volt az adókintlévőség, ez a reálisabb kép, mert itt jelen pillanatban egy adózó 
esetében van határidő túllépés, ami megnöveli 20-25%-al az adókintlévőséget a féléveshez 
képest. Tehát reális képet a zárszámadási rendelet elfogadásakor lehet kapni.  
A lakbértartozásokkal kapcsolatban elmondta, hogy két korábbi behajthatatlan tartozást tart 
még nyilván az önkormányzat, az egyik 2011-ből és a másik is a 2010-es évekből datálódik. 
Az egyik esetében a felszólító levél „ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza a bejelentett 
lakóhelyéről, a másik esetében pedig behajthatatlan, mert letiltható jövedelemmel, 
ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. Ez a két tétel adja a lakbértartozások 2/3-át. A többi 1/3 
esetében pedig folyamatosan felszólító levelek mennek ki, de nem haladják meg a 2 havi 
tartozást, ami esetében a lakásbérleti szerződést fel lehetne mondani. Ez sajnos állandó jellegű 
probléma, hogy vannak, akik időben fizetnek, és vannak akiket erre mindig fel kell szólítani. 
 
Schüszterl Károly: A két lakbértartozás esetében nem lehetne azt leírni valahogy, hogy ne 
torzítsa a tartozást? 
 
Dr Szabó Attila: A decemberi testületi ülésen ez napirenden lesz.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több 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 
236/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 
Önkormányzatának 2017. évi I-III. negyedévi beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. npr: Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2016. 
(II.16.) számú költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 

Félegyházi András: Felkérte Láng Anikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Láng Anikó: A költségvetés azokat a testületi határozatokat tartalmazza, melyek szeptember 
20. után születtek és a költségvetést érintették. Illetve azok a pontosítások, összetétel 
módosítások lettek végigvezetve a költségvetésen, amit a költségvetés végrehajtása 
szükségessé tett. A módosított költségvetés főösszege 1.812.467.677 Ft, a tartalék összege 
pedig 104.057.746 Ft. 
 
Mikesy Tamás: Tartalmazza a költségvetés a K7-es kút tervdokumentációjának az 
elkészítését, de ezt az október 18-i ülésen nem hagyta jóvá a képviselő-testület.  
 
Dr Szabó Attila: De, erről született döntés, jóvá lett hagyva. Módosító javaslat hangzott el, 
hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a polgármester az Ásványvíz Kft. ügyvezetőjével.  
 
Bálint Zsolt: Így van, mert ha nem kell nekik az összes víz, akkor mennyiről mondanak le, 
mert ha nem mondanak le, akkor a bővítésről tárgyalhat a polgármester.  
 
Mikesy Tamás: A VIFA-nál miért nem szerepel Áfa? 
 
Láng Anikó: Mert az fordított áfás, már az eredeti költségvetésben is így volt. A felszámolás 
alatt levő cég fordított áfás. 
 
Mikesy Tamás: A testvérvárosi alap 500 ezer forinttal szerepel második félévre, de a testületi 
döntés az úgy szólt, mivel az első körben nem érkezett be pályázat, ezért azt az 1 millió 
forintot a tűzoltóautó vásárlás támogatására költse az önkormányzat. De az a második kör 1 
millió forintját ez a döntés nem érintette és a bizottság meg is hirdette a kulturális alap 
második körét a novemberi visegrádi hírekbe 1.000.000,- Ft keretösszeggel. 
 
Láng Anikó: Ez a módosítás még az előző költségvetés módosításba volt benne és akkor így 
lett elfogadva, senki nem jelezte, hogy ez így nem jó. De ennyi tartalék biztos, hogy van a 
költségvetésben, tehát ez átcsoportosítható lesz.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt 
jelen) elfogadta az önkormányzat és intézményei 2017. évi  költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 19/2016. (XI.16.) önkormányzati 
rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
 19/2017. (XI.16.) önkormányzati  rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 2017. évi  költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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4. npr: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 

két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
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 
237/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. október 18 – 2017. november 15. közötti 
időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
5. npr: Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő 

csatlakozással kapcsolatban az informatikai eszközök, nyomtatók beszerzésére és 
a működésfejlesztés, szabályozási keretek kialakítására érkezett árajánlatok 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
- Bálint Zsolt képviselő távozott az ülésteremből, így a képviselő-testület 5 fővel van 

jelen (7 főből) határozatképes –  
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az októberi testületi ülésen azt a döntést hozta a képviselő-testület, hogy 
további, képviselők által ajánlott cégektől is kerüljön bekérésre árajánlat a nyomtató és 
informatikai eszközök beszerzése kapcsán. Mint ismert az önkormányzatnak 2018. január 1-
től csatlakoznia kell az ASP rendszerhez, mely különböző szakrendszerekből épül fel, 
gazdálkodás, adó, hagyaték, iratkezelő, ipar-kereskedelem és vagyonkataszter. Ennek 
érdekében az önkormányzat egy pályázaton vett részt, melyen 6 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. Ebben meg van határozva hogy a számítástechnikai eszközökre, 
a szabályozási környezet megteremtésére, valamint az egyéb kiegészítő feladatokra mennyi 
fordítható. Ennek tükrében kerültek árajánlatok bekérésre olyan cégektől, akik megfelelő 
referenciával rendelkeznek. A pályázat keretében 2 db multifunkciós nyomtató beszerzésére 
van lehetőség. Erre kért be árajánlatokat, de az erre fordítható összegbe egyik pályázó sem 
fért bele. Az ASP rendszer bevezetését koordináló NISZ Zrt által kiadott tájékoztató anyag 
szerint az adószakrendszerrel kompatibilis nyomtatók a Konica, a HP, a Canon, a Xerox, a HP 
Laserjet valamint a Kyocera.  A legalacsonyabb ajánlatot adó Pc-Ház-Terv Bt árajánlatában 
azonban nem szerepel ilyen nyomtató. Ez alapján, valamint a Dokutech Center Kft 
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referenciái, illetve árajánlatában szereplő Konica Minolta bizhub C308 típusú nyomtató 
nagyobb memóriaegysége miatt, ami nagyobb méretű térképek, fényképek gyorsabb 
nyomtatásához elengedhetetlen, a Dokutech Center Kft árajánlatát javasolja elfogadni, azzal a 
kiegészítéssel, hogy itt 129.900,-Ft-ot az önkormányzat dologi kiadásaiból kellene hozzátenni.  
Az informatikai eszközök tekintetében munkaállomások, monitor, laptop, kártyaleolvasók 
beszerzése szükséges, mivel ez a rendszer elektronikus személyi igazolvánnyal fog működni. 
A bekért árajánlatok közül kettő a támogatási összegen belül van, viszont az E-Xperness Kft 
vállalta azt, hogy az árba be is üzemeli a rendszerhez a készülékeket, feltelepíti a szükséges 
programokat és a meglévő szerverhálózathoz csatlakoztatja. Ezeket a költségeket a pályázat 
egyébként nem tartalmazza, tehát bármelyik másik ajánlatadó esetén ezt az önkormányzatnak 
saját költségvetése terhére kellene finanszíroznia. Ebből kifolyólag bár magasabb az E-
Xpertness Kft. ajánlata, mint a Pc-Ház-Terv Bt ajánlata, mégis azt javasolja elfogadni, mert az 
ajánlatuk egyébként az elnyert pályázati összegen belül van és vállalják az árban azokat a 
költségeket, amit más esetben az önkormányzatnak saját költségvetéséből kellene mellétennie. 
A szabályozási környezet kialakítására érkezett ajánlatok közül egy pályázó ajánlata fér bele a 
költségekbe a Közinformatika Kft-é, ezért referenciái és az alacsonyabb ár alapján ezt 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Schüszterl Károly: A három tétel esetében, ha az egyikben marad meg pénz, akkor azt át 
lehet-e csoportosítani a másikba? Tulajdonképpen a pályázaton felül az önkormányzatnak 
100.000,- Ft-ot kellene mellétenni.  
 
Dr Szabó Attila: Az egyes feladatok között a pályázat kiírása szerint nem lehet 
átcsoportosítani összegeket. Egyetlen egy esetben a nyomtató költségéhez kellene az 
önkormányzatnak a költségvetésből 129.900,- Ft-ot mellétenni, ami a dologi kiadások soron 
rendelkezésre áll.  
 
Mikesy Tamás: A Nyomtatónál teljesen egyértelmű volt a leírás esetében is, meg a 
környezeti tér esetében is. A harmadik esetben, ahol viszont döntés helyzet van, jó lett volna a 
bizottsági döntés, de elfogadja a jegyző úr érvelését, meg is szavazza, de nem tudja összevetni 
egymással az ajánlatokat. Mert van két ajánlat, ami hasonló, de ha megnézzük nem 
ugyanazokat a gépeket állítja be. Miután nem ért a számítástechnikához, ezért nem tudja 
eldönteni, hogy melyik milyen. Az is látható, hogy az E-Xpertness Kft. ismeri a polgármesteri 
hivatal hálózatát, tehát garanciát vállal mindenre.  
 
Dr Szabó Attila: Nem titok, hogy egyébként az E-Xpertness Kft. üzemelteti jelenleg a 
rendszert.  
 
Mikesy Tamás: Ha ő vállalja a rendszer üzemeltetését és működik, akkor rendben van. Az is 
hozzá kell tenni, hogy az E-Xpertness és a Pc-Ház-Terv Bt. között nincs árban radikális 
különbség, kb. 200.000,- Ft. 
 
Félegyházi András: Összességében olyan 220-230 ezer forint a különbség, de számszakilag 
alacsonyabb árajánlat esetén saját forrás kellene biztosítani a beüzemelési költségekre, ami 
közel 100.000,- Ft lenne. A számszakilag drágább ajánlat viszont a pályázatban teljes 
egészében elszámolható.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel 
a képviselő-testületet. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztésre 
vonatkozóan. Az I. számú határozati javaslat a laptopok, munkaállomások és egyéb eszközök 
beszerzéséről szól, kérdezte a képviselőket, aki ezzel 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 Bálint 
Zsolt képviselő nem volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „ASP központhoz való 

csatlakozása” című (azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00908) pályázat 
keretében, annak megvalósítása érdekében - az árajánlatában lévő tartalommal - 2 db 
laptopot, 7 db munkaállomást, 7 db monitort és 9 db kártyaolvasót az E-xpertness Kft-től 
(1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) vásárolja meg 1.830.705.-Ft+áfa mindösszesen bruttó 
2.325.000.-Ft díj ellenében. 

2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő 2 db laptop, 7 db munkaállomás, 7 db monitor és 9 
db kártyaolvasó beszerzésének költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
4/2017. (II.16.) számú rendelet 13. melléklet 6. informatikai eszközök beszerzése sora 
terhére biztosítja. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az E-Xpertness Kft-vel 
kötendő szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Félegyházi András: A II. számú határozati javaslat a nyomtató beszerzésére vonatkozik, 
kérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért, 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 volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „ASP központhoz való 

csatlakozása” című (azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00908) pályázat 
keretében, annak megvalósítása érdekében - az árajánlatában lévő tartalommal - 2 db 
multifunkcionális nyomtatót (A/3-as színes hálózati nyomtató, A/4-es fekete-fehér 
fénymásoló és hálózati nyomtató) a Dokutech Center Kft-től (1163 Budapest Cziráki u. 26-
32) vásárolja meg 870.000.-Ft+áfa mindösszesen bruttó 1.104.900.-Ft díj ellenében. 

2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő 2 db multifunkcionális nyomtató beszerzésének 
költségéből bruttó 975.000.-Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.16.) számú rendelet 13. melléklet 6. informatikai eszközök beszerzése sora terhére, míg a 
fennmaradó bruttó 129.900.-Ft-ot a 2. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.   

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Dokutech Center Kft-
vel kötendő szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A III. számú határozati javaslat a szabályozási keretek kialakítására 
vonatkozik, kérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért, 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 volt jelen) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „ASP központhoz való 

csatlakozása” című (azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00908) pályázat 
keretében, annak megvalósítása érdekében - az árajánlatában lévő tartalommal – a 
működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításával a Közinformatika Közigazgatási 
Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft-t (1043 Budapest, Csányi László u. 34.) 
bízza meg 614.173.-Ft+áfa összesen: bruttó 780.000.-Ft díj ellenében. 

2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő a működésfejlesztés és szabályozási keretek 
kialakításának költségét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) 
számú rendelet 2. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Közinformatika 
Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- Bálint Zsolt képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület 6 fővel van 
jelen (7 főből) határozatképes –  

 
6. npr: Fellegvár óvoda felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek 

befejezésére érkezett árajánlat  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A múltkori testületi ülésen azt kérte a képviselő-testület, hogy kerüljön 
tisztázásra, hogy a Craft Benson Kft árajánlata hogyan épül fel a korábbi, TEN Építész 
Műterem Bt. ajánlatához képest. A képviselő-testületi határozatnak megfelelően a 
polgármesteri hivatal felvette a kapcsolatot Horváth Zoltánnal, aki elmondta, hogy Fellegvár 
óvoda felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek elkészítésére 2014. július 2-án 
kötött tervezési szerződéssel összefüggésben nem 1.170.000.-Ft+áfát, hanem csak nettó 
850.000.-Ft+áfát számlázott ki, a többi kiszámlázott összeg szerinte nem ennek a 
szerződésnek a része volt. A Craft Benson Kft pedig jelezte, hogy a Fellegvár óvoda 
felújítására és bővítésére 2017. október 16-án kelt árajánlatát változatlan tartalommal és áron 
3.900.000.-Ft+áfa bruttó 4.953.000.-Ft összegben fenntartja, azt nem módosítja. A Fellegvár 
óvoda felújításával és bővítésével összefüggésben eddig elkészült engedélyes tervek esetében 
szerzői joggal Horváth Zoltán és Benson Marcell építész (Craft Benson Kft) rendelkezik. 
Erre a pénzügyi fedezet az általános tartalék soron áll rendelkezésre. A terv a jelenlegi óvoda 
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felújítási pályázaton való részvétel miatt is szükséges az építési engedély, melyhez a 
tervdokumentáció befejezése elengedhetetlen. 
 
Schüszterl Károly: Ez a pályázat még él? Ha esetleg nyerne az önkormányzat, akkor lesz rá 
annyi pénz, hogy az elkészüljön, mert ahogyan a múltkori képviselő-testületi ülésen is már 
szó volt róla nagyon magasak a költségek, véleménye szerint ennyi pénze nem lesz az 
önkormányzatnak. Nem ennyiről indult ez az egész, mikor annak idején nézték a terveket 
kevesebb, mint a fele volt ennek az összegnek, most akkor több, mint 100%-al emelkedtek az 
árak a pár év alatt? 
 
Mikesy Tamás: Igen, tegnap még élt a pályázat. 
 
Félegyházi András: Azt nem tudja megerősíteni, hogy a bekerülési költség a fele volt a 
mostaninak, de utána lehet ennek nézni. Azt azért látni kell, hogy az elmúlt három évben 
nagyon komoly építőipari áremelkedés történt, nem feltétlenül 100%-os, de emelkedés volt. 
Egyébként egy olyan költségbecslés készült még a tavalyi beadott – ez idáig még érdemi 
visszajelzés nélküli - VEKOP pályázathoz, ami szándékosan fölé becsülte a bekerülési 
költséget, azért, mert ha az elmúlt 2-3 év tendenciája folytatódik, akkor további építőipari 
áremelkedés prognosztizálható. Volt egy olyan elhatározás a képviselő-testületben, hogy ezt 
az óvodát szeretnék megépíteni vagy így vagy úgy. Ha sikerül hozzá pályázati forrást 
szerezni, akkor úgy, ha nem, akkor ütemezve. Mivel ezt a Virágzó Visegrád Programban is 
szerepeltették, ezért úgy gondolja, hogy nem tehető meg, hogy egy ilyen pályázaton ne 
induljanak. A pályázati elköteleződés egyébként a támogatási szerződés aláírásakor 
realizálódik, tehát visszavonhatatlan döntés akkor születik, nem a pályázaton való részvétellel.  
 
Bálint Zsolt: A tervező nem ismeri el, hogy egy 320.000,- Ft+Áfa összeget erre fizette ki az 
önkormányzat. Ez hogy lehet, hogy az önkormányzat úgy emlékszik, hogy erre lett kifizetve, 
a tervező meg úgy, hogy nem erre? Arról nem is beszélve, hogy most 850.000,- Ft+Áfát vagy 
kidob az önkormányzat az ablakon, vagy mivel a tervezési jog ennél a cégnél van, kifizet még 
annyit, amennyit csak kér, hogy be legyen fejezve a terv.  
 
Félegyházi András: A tavaly beadott ún. VEKOP pályázatban bölcsődére és óvodára is 
lehetett beadni pályázatot, de arra még nem érkezett válasz, hogy nyert-e vagy sem. Akkor 
már megvolt az óvodatervezési koncepció, sőt már a szerződés élt az engedélyezési tervre, de 
az bölcsődét nem tartalmazott egyáltalán. Tehát ahhoz, hogy a pályázatba ezt meg lehessen 
jeleníteni akár mennyiségi kimutatásokban, illetve költségbecslésben, ezért kellett egy 
költségvetésre vonatkozó vázlattervet elkészíttetni ugyanezzel az irodával. Egyébként az 
összes becsült költségben már ez is benne van, tehát ez is torzítja azt, hogy miért kerül sokkal 
többe az épület. Ez valóban 320.000,- Ft volt, ez nem volt szükséges képviselő-testület előtt 
tárgyalni, egyrészt az összeghatár miatt, másrészt mivel volt rá költségvetési előirányzat. Ahol 
tévedés történt az az, hogy az a szerződés, ami élt az a tervpályázat során kiválasztott tervvel 
és tervezővel az óvoda engedélyezési tervének elkészítésére szólt. Tehát a könyvelésbe ez úgy 
került beszámításra, hogy ez a 320.000,- Ft+Áfás összeg ennek a szerződésnek a része, az egy 
tévedés volt. Ez okozhatta azt, hogy a múltkori testületi ülésen ezt nem fogadta el a képviselő-
testület. Ami a szerzői jogot illeti, természetesen nem kötelező ezt a tervezőt megbízni, mást 
is meg lehet, de azt jelenti, hogy egy új tervet kell készíteni.  
 
Bálint Zsolt: És azt mivel indokolta a tervező, hogy ennyivel drágább lett a tervezés? 
 
Félegyházi András: 500.000,- Ft-al emelkedett. A szerződést 2014-ben kötötte az 
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önkormányzat. Az építőiparban a tervezési munkákkal kapcsolatban is komoly áremelkedések 
voltak. A tervezői díj a becsült bekerülési költséghez kötődik, ahhoz képest százalékosan 
kerül meghatározásra. Úgy gondolja, ha ugyanerre a munkára ma kérnének árajánlatot, akkor 
ennél lényegesen nagyobb összeggel lenne magasabb, tehát úgy gondolja, hogy ez egy 
méltányolható költségnövekedés.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fellegvár óvoda 
felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek elkészítésével - a határozat mellékletében 
lévő árajánlatban szereplő tartalommal - a Craft Benson Kft-t (1027 Budapest, Frankel Leo 
u. 8.) bízza meg 3.900.000.-Ft+áfa bruttó 4.953.000.-Ft díjért. 
2) A képviselő-testület az 1. pontban szereplő tervezési díjat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklet általános tartalék 
sora terhére biztosítja.   
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Craft Benson Kft-vel 
kötendő tervezési szerződés aláírására. 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. npr: Visegrádi Városfejlesztő Kft ügyvezetőjének lemondása és az új ügyvezető 

személyének a megválasztása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Bozzay Péter a VVF Kft. ügyvezetője a 2017. október 25-én kelt levelében 
lemondott az ügyvezetői tisztségéről. A Kft. az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
gazdasági társaság, melynek egyedüli tagja az önkormányzat, így a taggyűlés jogait is a 
képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testületnek, mint a Visegrádi Városfejlesztő Kft 
taggyűlési jogait gyakorló szervének a törvényes működés fenntartása érdekében döntést kell 
hoznia Bozzay Péter ügyvezető lemondásának elfogadásáról, azaz visszahívásáról, az új 
ügyvezető megválasztásáról, munkadíjának megállapításáról, valamint az ügyvezető 
személyének változása miatt a Kft alapító okirat módosításáról. Félegyházi András 
polgármester a Kft ügyvezetőjévé Szabados Ákost javasolja megválasztani. Szabados Ákos az 
ügyvezetőséggel együtt járó feladatokat 2017. november 20-tól 2019. február 28-ig havi 
bruttó 200.000.-Ft ellenében végezné. Az alapító okirat módosítását ügyvédnek kell 
elkészítenie, ennek módosítását, valamint a munkaszerződés tervezetét az előterjesztés 
tartalmazza.  



14 
 

 
Mikesy Tamás: Miért csak 2019. február 28-ig, 1 évre kap megbízást az új ügyvezető? 
 
Félegyházi András: Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az ügyvezető személyét fél évre, vagy 
1-2 évre hosszabbította meg a képviselő-testület. A cégnek egyrészt van egy folyamatban lévő 
peres eljárás, illetve ez alatt ki fog derülni, hogy a Virágzó Visegrád programban milyen 
szerepe lesz a cégnek. De lehet egy olyan döntési helyzet is, hogy kell-e ez a cég az 
önkormányzatnak vagy nem? A február 28-a a költségvetés vagy gazdasági év lezárását 
jelenti, ezért könnyebben kezelhető technikailag.  
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy ő pontosan nem látja ennek a Kft-nek a további működtetését. 
Miért működteti az önkormányzat tovább? Ami idáig a Szabados Ákos munkája volt, azt ki 
fogja a továbbiakban végezni, mert a munkaköri leírásába az már nincs benne? Meglátása 
szerint ez a Kft. pénzt még nem hozott az önkormányzatnak, projekteket sem írt más 
önkormányzatoknak, amiről korábban szó volt, rendezvényeket, kiállításokat sem csinált.  
 
Félegyházi András: Az előző válaszában kifejtette, hogy miért szükséges ezt a Kft-t 
működtetni. A Kft-nek továbbra is el kell végeznie a piac üzemeltetését, illetve a 
rendezvénytérrel kapcsolatos feladatokat és amiket idáig ellátott Szabados Ákos, azokat ez 
után is el fogja látni és a piac üzemeltetésében sem lesz változás.  
 
Schüszterl Károly: Akkor ezt úgy kell érteni, hogy 200.000,- Ft fizetésért fogja ellátni az 
ügyvezetői és a gondnoki feladatokat is a továbbiakban? 
 
Félegyházi András: Igen. Gyakorlatilag azt kell látni, hogy a Kft. ügyvezetésének az egyik 
feladata a Kft-vel kapcsolatos egyfajta adminisztráció. A másik feladat a pályázatokkal 
kapcsolatos volt, nyilván ennek most nem lesz ilyen formán gazdája, de ha szükség lesz rá, 
akkor azt majd más úton-módon kell megoldani.  
 
Bálint Zsolt: A munkaköri leírást végigolvasta, de sehol nem látja a rendezvénytér 
gondnoksági feladatait. Szeretné, ha ez is benne lenne. 
 
Félegyházi András: Akkor a munkaszerződés 6. pontjába kerüljön bele a rendezvénytér 
gondnoki feladatainak ellátása. Természetesen Szabados Ákossal való szóbeli megbeszélésen 
föl sem merült, hogy a jövőben ezt ne látná el, de valóban, ez így tiszta. 
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság elnökeként ő volt az 
egyik ember, aki legtöbbet értekezett főleg írásban Bozzay Péterrel, tudja azt, hogy mi 
mindent harcolt végig például a városközpont beruházással kapcsolatban, vagy a tanulmányok 
összerakásával. Ezért kifejezi köszönetét felé és javasolja, hogy polgármester úr is egy 
levélben köszönje meg neki ezt az négy-öt évet, mert azon túl, hogy ellátta a munkáját, ennek 
érdekében megmozgatta a kapcsolatrendszerét, rengeteg fontos információt hozott az 
önkormányzatnak.  
 
Félegyházi András: Köszöni a javaslatot, a levélre maga is szándékozta megírni köszönetét. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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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 
242/2017. (11.15.) 
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. október 28.,  an.: Dr. Benedetti Gyöngyi,  adóaz.: 
8401121078, lakcím: 1014. Budapest, Fortuna u.14.) ügyvezetői tisztségéről történő 
lemondását elfogadja, azaz 2017. november 20-val visszahívja. 
2) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy Szabados Ákos Andort ((szül. hely, idő: 
Hatvan, 1972.03.27., anyja neve: Beleznay Erzsébet, személyi igazolvány száma: 255693IA, 
adóazonosító jele: 8384363021, lakcím: 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 15.) ügyvezetővé 
2017. november 20-tól 2019. február 28-ig terjedő időre megválasztja, alapbérét havi bruttó 
200.000 Ft-ban állapítja meg. 
3) A képviselő-testület az új ügyvezetőnek a jogszabályokban és az alapító okiratban 
meghatározott feladatokon túl az alábbi célfeladatot határozza meg: 
- Visegrádi Városfejlesztő Kft jövőképére vonatkozó elképzelések meghatározása, pénzügyi-
üzleti tervvel alátámasztva.  
4) A Képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a Kft alapító okiratát (ügyvezető 
személyének változásával kapcsolatos) módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.  
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az alapító okirat 
aláírására.  
6) A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság 
taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy dönt, hogy a taggyűlés nevében Szabados Ákos 
Andorral kötendő munkaszerződés aláírására Félegyházi András polgármestert jogosítja fel. 
 
Határidő:  5. és 6. pontok esetében 2017. november 20. 
Felelős:    5. és 6. pontok esetében Félegyházi András polgármester 
 

8. npr: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak 
támogatása 
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az önkormányzat minden évben 700.000,- Ft-al támogatja a Visegrádi 
Német Nemzetiségi Önkormányzatot. Mivel az idei évben a feladatalapú támogatás kevesebb 
volt, ezért a nemzetiségi önkormányzat elnöke Scheiliné Herendi Ida megkereste az 
önkormányzatot, hogy a jövő évi támogatás terhére egyszeri 300.000,- Ft támogatást nyújtson 
még ebben az évben a likviditási gondjainak kezelésére. Forrás az egyéb támogatások soron 
rendelkezésre áll.  
 
Schüszterl Károly: A kevesebb támogatást már tudta az év elején is? 
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Dr Szabó Attila: Igen. 
 
Schüszterl Károly: Akkor, ha tudta már az év elején is, akkor miért lépte túl? 
 
Dr Szabó Attila: Az előterjesztésben szerepel, hogy a számlán ennyi összeg még 
rendelkezésre áll, csak azt felejtette el, hogy a járulékokat az önkormányzatnak vissza kell 
térítenie. 
 
Bálint Zsolt: Az előterjesztésben is benne van, hogy az énekkar kint volt a testvérvárosban a 
nyáron. A Kulturális Bizottság elnökétől kérdezi, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a 
testvérvárosi alapból mennyit pályázott? 
 
Mikesy Tamás: Semennyit. 
 
Bálint Zsolt: Akkor véleménye szerint most sem kellene adni nekik semmit, mert ezt akkor 
elmulasztotta. Félő, ha a jövő évben ennyivel csökken a támogatásuk, akkor az mire lesz elég? 
Véleménye szerint ez trehányság volt a részükről.  
 
Mikesy Tamás: Egyetért Bálint képviselő úrral, mert a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nem gondolkodik előre. Nem foglalkozik ezekkel a pályázati lehetőségekkel. Viszont ezt a 
kérésüket úgy gondolja, hogy támogatni lehet, mert a jövő évi támogatás terhére kérik. Bár 
arra ő is kíváncsi, hogy jövő évben mi lesz? 
 
Félegyházi András: Ezt a kérést egyfajta kölcsönnek tekinti. Azon kívül meg örülni kell 
annak, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyáltalán van és működik. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) a következő 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzatot (2025 Visegrád, Fő u. 81.,képviseli: Scheiliné Herendi Ida 
elnök) a működési kiadásainak finanszírozására egyszeri 300.000,- Ft összegű támogatásban 
részesíti. 
2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tervezésekor a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018. évi támogatását az 1. pontban meghatározott összeggel csökkentve 
határozza meg. 
3) A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat és a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat között 2015. március 26-án létrejött együttműködési megállapodás 2.7. pontja 
alapján biztosítja. 
4) A Képviselő-testület a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 300.000,- Ft 
támogatási összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) számú 
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rendelet 15. számú melléklet 19. egyéb támogatások sora terhére biztosítja. 
5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. npr: Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 

alapdokumentumainak (társulási megállapodás, alapító okirat, szervezeti és 
működési szabályzat, szakmai program) módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A dokumentum módosítását az indokolja, hogy Dunabogdány Község 
Önkormányzata kilépett ebből a társulásból, emiatt a társulási megállapodást, az alapító 
okiratot, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a szakmai programot is módosítani 
szükséges. Ezek az alapdokumentumok kiküldésre kerültek. A határozati javaslat 
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
Mikesy Tamás: Azzal, hogy Dunabogdány kilépett a társulásból egy érdekes helyzet áll elő, 
amit gyakorlatilag 2 éve már Visegrád is fontolgatott, hogy mi éri meg jobban bent maradni 
vagy kilépni. Érdekes kérdés lesz jövő ilyenkor, hogy milyen tapasztalata lesz 
Dunabogdánynak.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
244/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány Község 
Önkormányzat Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásból 
2017. december 31-vel való kilépését elfogadja, azt tudomásul veszi.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, alapító okiratát, szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint szakmai programját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 
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4) A Képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást a testületi döntésről írásban 
értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és módosítása  
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2013-ban fogadta 
el, melyet a jogszabály értelmében 2 évente felül kell vizsgálni és az alapján kell eldönteni, 
hogy szükséges-e módosítani. A polgármesteri hivatal munkatársa Gerstmayer Bea 
elkészítette a felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat is elvégezte. Az előterjesztésben 
két határozati javaslat van, mert gyakorlatilag a felülvizsgálat elrendeléséről is dönteni 
szükséges, mivel a módosítás el is készült, annak jóváhagyása is szükséges. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság ezt megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
Hintenberger András: Elmondta, hogy ez az esélyegyenlőségi programnak a megléte azért 
is szükséges, mert sok más pályázat enélkül nem nyerhető el. Ha egy kicsit valaki belemerül, 
akkor a táblázatokból kitűnik, hogy demográfiai adatok ugyanazt a rossz képet mutatják, mint 
öt évvel ezelőtt vagy egy kicsit rosszabbat. Van a programnak egy fontos felvetése és kéri, 
hogy ezt vizsgálják meg, hogyan lehetne megoldani azt, hogy a két idősek otthonának a 
torzító hatása a statisztikában kiszűrhető legyen.  
 
Gerstmayer Bea: Két vagy három intézkedési javaslat volt, amiből ez volt az egyik, amit 
most képviselő úr mondott, mert a halálozási adatok valóban torz képet mutatnak a két idősek 
otthona miatt. A másik intézkedési terv pedig a népességnövekedésről a fiatalok letelepedése 
szempontjából volt fontos, ez pedig az önkormányzati lakásállomány bővítés kérdése.  
 
Mikesy Tamás: Ennek a felvetésnek szociális vetülete is van, tehát könnyebben lehet 
tervezni beavatkozás segítést, illetve a szociális ellátás keretét. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő az I. számú 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 
245/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§(4) bekezdése értelmében 
a helyi esélyegyenlőségi program kétévente előírt áttekintésének eleget tett és ennek 
eredményeképpen elrendeli a program felülvizsgálatát.  
 

Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő az II. számú 
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 
246/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§(4) bekezdése értelmében 
elrendelt felülvizsgálat eredményeképpen a helyi esélyegyenlőségi programot - a határozat 
mellékletét lépező tartalommal - módosítja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
11. npr: Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének ingyenes 

felajánlása  
  Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: A Képviselő-testület idén tavasszal zárta le a Görgei szobor pályázatot és 
úgy döntött, hogy Szkok Iván szobrászművész által benyújtott 1/1-es Görgei Artúrt ábrázoló 
mellszobrot vásárolja meg és a szoborról egy bronz másolatot készíttet. Szkok Iván idén 
ősszel először szóban, majd írásban is megerősítette, hogy ezt a szobrot ingyenesen felajánlja 
az önkormányzatnak. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 7. §-a alapján ha a vagyonról az önkormányzat javára ingyenesen 
lemondanak, az ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-
testület külön elfogadó nyilatkozatára. 
 
Mikesy Tamás: A szobor felállítási munkálatai haladnak, ezzel a felajánlással a testület 
döntése semmiben nem módosul. Szkok Iván azt kérte, hogy azt a pénzt, amit a város szobor 
megvásárlására szánna, azt ő a szobor más részeire, kivitelezésre szeretné felhasználni. Úgy 
gondolja, hogy ezzel a döntéssel a város jobban is jár, köszönet illeti Szkok Ivánt ezért. A 
szobor idő közben elkészült, a bronzöntő leszállította, Szkok Iván kiállította minőségi 
tanúsítványt és az önkormányzat ki is fizette.  
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Schüszterl Károly: De ennyi pénzből ki fog jönni a talapzat meg az egyebek? 
 
Mikesy Tamás: Szkok Iván tudja a pénzügyi kereteket, neki olyan posztamenst kell tervezni 
és kiviteleznie, ami ebbe belefér.  
 
Bálint Zsolt: Az árajánlatot meg lehet nézni, amit leadott? 
 
Mikesy Tamás: Nem adta még le az árajánlatot, sürgeti őt ez ügyben, heti, napi kapcsolatban 
van vele, ez nem fogja befolyásolni a szobor felállítását. De arra garanciát vállal, hogy a 
szobor 2018. május 21-én állni fog.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben lévő 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 
247/2017. (11.15.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) önkormányzati 
rendelet 7. §-a alapján köszönettel elfogadja Szkok Iván szobrászművész által felajánlott a  
„Görgei Artúr tábornok szobra Visegrádon” című pályázat keretében alkotott  Görgei Artúrt 
ábrázoló samott-kerámia szoborművét. 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről Szkok Ivánt írásban 
értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
 

12. npr: Egyebek 
 
Félegyházi András: Tájékoztatást adott arról, hogy a Mátyás király utcai járda kivitelezése 
végre elkezdődhetett, köszöni Schüszterl Károlynak a közreműködést ebben a munkában.  
November 30-án kerül aláírásra a gát II. ütemének szerződése, az azt előkészítő munkák 
folyamatban vannak.  
A gyógyszertár új üzemeltetővel üzemel a városban, akivel már egyeztettek és jelezte, hogy 
tervez a patikában felújítást.  
A tegnapi nap folyamán ünnepélyes keretek között is átadásra kerül az iskola öreg épülete.  
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke arról tájékoztatta, hogy azt a Németországból 
kedvezményes vásárlással tervezett tűzoltóautót mégsem sikerült megvásárolniuk, amire az 
önkormányzattól is kapott támogatást az egyesület. Nyilván a támogatási szerződés lejártával 
el kell, hogy számoljon az összeggel.  
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Mivel egyebekben több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, a munkát megköszönte, az ülést 
bezárta. 
 
 

Kmf.  
 
 
 

Félegyházi András         Dr Szabó Attila 
   polgármester               jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Szám:    29/2017. 
Határozatok száma: 252-271/2017. (12.13.) 
Rendelet száma:  20/2017. (XII.14.) 
   21/2017. (XII.14.) 
   22/2017. (XII.14.) 
   23/2017. (XII.14.) 
    

JEGYZŐKÖNYV 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. december 13-án megtartott nyílt üléséről 

 
1. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása   
2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása   
3. Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása   
4. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet újraalkotása 
5. Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés 

között eltelt időszak eseményeiről 
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről  
8. Beszámoló a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről 
9. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munka- és 

ülésterve 
10. 2018. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
11. Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan esetében településrendezési szerződés kötése 
12. Út, járda felújításra és közvilágítás kiépítésére az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében forrás biztosítása  
13. Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére érkezett 

ajánlat ismételt megtárgyalása  
14. Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének posztamens 

tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére vonatkozó árajánlat 
15. Visegrád 140/1 hrsz-ú (Visegrád, Schulek utca 10.) ingatlanon fennálló 

elővásárlási jogról való nyilatkozat  
16. Tour de Hongrie 2018 kerékpáros versenyen rajt helyszínként való részvétel és az 

ahhoz kapcsolódó támogatás megvitatása 
17. Visegrád Városi Konyha alapító okirat módosítása 
18. Danubia Televízió működési és fenntartási támogatása 
19. Traktor beszerzés téli síkosság-mentesítési és fűnyírási feladatokra 
20. Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 
21. Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
22. Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
23. Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
24. Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
25. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 13-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 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Dr. Kucsera Tamás Gergely 
alpolgármester jelezte, hogy késik. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, 
melyhez két további napirendi pontot javasolt felvenni, Mikesy Tamás és Bártfai István 
képviselő urak tiszteletdíj felajánlásáról szólót. Mivel azzal kapcsolatban kérdés, illetve 
további módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjét a 
módosítással együtt 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.: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása   
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény az 
önkormányzatok kötelező feladatává tette, hogy december 31-ig településkép védelméről 
önkormányzati rendeletet készítsen. Korábban ezt több rendelet szabályozta. Az új 
rendeletben foglalt szabályozásokról a jövő év elején a legszélesebb körben próbálják majd 
tájékoztatni a lakosságot. A bejelentési eljárás tekintetében próbálták az adminisztrációs 
terheket csökkenteni, csak bizonyos területi egységeken belül lévő építési tevékenység esetén 
kell csak ezt az eljárást lefolytatni.  
 
Félegyházi András: Elmondta, hogy a múlt héten ezzel kapcsolatban lakossági fórum is volt, 
melyen sajnos nem volt nagy érdeklődés. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy bizonyos pontokon nagyon szigorúnak tartja a rendeletet, 
például, hogy kimondja, hogy Visegrádon fehér nyílászáró nem lehet, illetve a napelemekre 
vonatkozó tilalom is egész Visegrádra kiterjed. Azt sem érti, hogy a lábazatok esetén miért 
kellett az 50 cm-t kikötni, mikor Visegrádon a lábazatok 90%-a 60-70 cm. A 2. mellékletben 
pedig szerencsésebb és könnyebben kezelhetőbb lett volna, ha helyrajzi számok helyett, 
házszámokat tartalmaz a felsorolás. Főként a napelemek korlátozása miatt nem tudja 
elfogadni a rendeletet. 
 
Dr. Szabó Attila: A házszámok helyett, azért helyrajzi számok szerepelnek a rendelettervezet 
2. számú mellékletében, mert Visegrádon még számos utcában, mint például a Fő utca vagy 
Széchenyi utca esetében nem történt meg a házszámok felülvizsgálata, tehát ott várhatóan 
változni fognak még, ezért nem lett volna szerencsés a rendeletben ezeket megjelentetni, mert 
ha az módosul, akkor a rendeletet is módosítani kellene. A nyílászáró kérdése a kiküldött 
javaslatban is úgy szerepel, hogy a helyi területi védelem alatt álló területen lévő épületek 
esetén az épület homlokzatán műanyag nyílászárók nem használhatóak. A helyi területi 
védelem alá nem tartozó területen pedig az épületek utcai homlokzatán fehér műanyag 
nyílászárók nem használhatóak. Ezeket a szabályozásokat a rendelet hatálybalépését követő 
építések vagy felújítások esetén kell alkalmazni, a meglévő épületeknél nem. 
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Félegyházi András: Úgy gondolja, hogy alapvetően ez a rendelet mindenkire vonatkozik, de 
ezt arra kell használni, ha extrém építési szándék van, akkor legyen mire hivatkozni.  
 
Hintenberger András: Ez a rendelet tervezet egy elég erős egyeztetésen ment keresztül az 
elmúlt másfél hétben, több helyről több változat készült, volt társadalmi egyeztetésen is. 
Jogalkalmazói szempontból próbáltak minél kevesebb mellékletet készíteni hozzá, amit 
mindenképpen szerettek volna szigorú szabályozás alá vonni, az az örökségvédelmi terület 
volt. Az a terület, ami ezen kívül esik, ott kevésbé szigorúak a szabályok. Azt egyébként már 
a bizottsági ülésen is jelezte, hogy véleménye szerint a hivatal ezzel a rendelettel óriási 
munkaterhet vett magára, mert olyan szélesre vették az engedélyezési kört. A bírságok terén 
pedig számítson mindenki arra, hogy eléggé megemelkedtek.  
 
Bálint Zsolt: Szó volt róla a bizottsági ülésen, hogy azoknál az épületeknél, ahol nem 
engedélyezett a fehér nyílászáró a különbözetre majd pályázhat az építtető. Fogja ezt bírni az 
önkormányzat anyagilag? 
 
Dr. Szabó Attila: A településkép védelmi törvény kategorikusan leszögezi, hogy az 
önkormányzatnak egy támogatási ösztönzési rendszert működtetnie kell, ha településképi 
rendeletet alkot. Erre már korábban is működtetett az önkormányzat, azt úgy hívták, hogy 
homlokzat felújítási pályázat, amely egy bizonyos területi egységre volt határolva, de ezt a 
jövőben ki lehet terjeszteni nagyobbra. Olyan is előfordult az elmúlt évben, hogy egyedi 
kérelemre döntött ilyen jellegű támogatásról a képviselő-testület. Az ilyen célra fordítandó 
összeget minden évben a költségvetés tervezésekor kell meghatározni.  
 
Félegyházi András: Azt fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ez a költségmegtérítés nem 
automatizmus, de a lehetősége megvan akár kérelem vagy pályázati formában. Amikor 
készült a rendelet-tervezet azt kérte a főépítésztől, hogy a lehető legszigorúbb szabályozás 
kerüljön bele, amit majd a bizottság tud módosítani, vagyis enyhíteni. Fontos kérdés, hogy 
bekerült-e a jelenlegi tervezetbe a bizottság valamennyi javaslata? 
 
Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy minden bizottsági ülésen ott volt, az elhangzott 
javaslatokat jegyzetelte, annak megfelelően készült el a mostani javaslat, ami a bizottsági 
ülésen elhangzott.  
 
Mikesy Tamás: Valóban az első szigorúbb szabályozáshoz képest a bizottság sokat enyhített, 
a védett területet is csökkentette. A homlokzat-felújítási pályázat tekintetében pedig a 
bizottságnak az volt a javaslata, hogy a védett területet és a nem védett területet bontsák szét 
és a külső területekre egy külön pályázat legyen.  
 
Schüszterl Károly: Ha valaki igényelni fog támogatást, mi alapján lesz eldöntve és ki fogja 
eldönteni? 
 
Dr. Szabó Attila: A rendeletben benne van, hogy erre egy szakértői bíráló bizottság lesz, 
mint a mostani pályázatnál is van. Ők fognak javaslatot tenni rá és ugyanaz a metódus lesz, 
mint a homlokzat-felújítási pályázatnál. 
 
Mikesy Tamás: De ha valaki szociális alapon kéri, az a pályázaton kívül is megteheti.  
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Bártfai István: Fontosnak tartja a településképi szabályozást, de fontosnak tartja a megújuló 
energiák használatát is, ezért, hogy ezt teljes Visegrádon megtiltsák semmiképpen nem 
javasolja, mert sok olyan ingatlan van, ahol nem tudják olyan helyre tenni a napkollektort 
például, hogy ne látszódjon. Tehát emiatt nem tudja megszavazni a rendeletet, mert ezzel nem 
ért egyet. Ezt kizárólag a város belső részére korlátozná. A kompenzálás csak és 
kiemelkedően nagy költség esetén legyen, és akkor is csak maximum 50%.  
 
Félegyházi András: A megújuló energiák használata természetesen nem tilos, közterületről 
látszó módról beszélünk a rendelet-tervezetben. Annak érdekében, hogy Bártfai képviselő úr 
esetlegesen egy módosító javaslatot fogalmazhasson meg technikai szünetet rendelt el. 
 

- Szünet –  
 

Félegyházi András: Elmondta, hogy Bártfai képviselő úr nem kíván módosító javaslatot 
megfogalmazni, mert úgy gondolja, hogy először kerüljön elfogadásra a rendelet, alkalmazzák 
így és ha szükséges a későbbiek folyamán bármikor módosítható.  
Mivel a rendelettel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt, 
felhívta a figyelmet, hogy rendeletről lévén szó, annak elfogadásához minősített többség 
szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem volt jelen) megalkotta a 
településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. npr.: A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása   
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Szintén a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény tette 
kötelezővé, hogy az önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozni a reklámhordozók 
elhelyezésének és alkalmazásának feltételeit. A rendelet szabályozza tehát, hogy Visegrádon 
hogyan és mi módon, milyen feltételekkel lehet reklámokat, illetőleg reklámhordozókat 
kihelyezni és mikor kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni. Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, módosító javaslat nem hangzott el. 
 
Bálint Zsolt: Miért kell utcabútort kihelyezni ahhoz, hogy valaki mondjuk a kiadó házát 
reklámozza? 
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Dr. Szabó Attila: Ezek a felsőbb jogszabályban meghatározott fogalmak és ott meghatározott 
kötelezettségek vannak. Az utcabútor nem feltétlenül padot jelöl, hanem sok minden más is 
beletartozik.  
 
Bálint Zsolt: Mondjuk egy oszlop is utcabútornak számít? 
 
Dr. Szabó Attila: Igen.   
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy rendeletről lévén szó, annak 
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet tervezetet 
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 reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 21/2017. (XII.14.) önkormányzati 
rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről 
és tilalmáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. npr.: Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása   
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A képviselő-testület megbízása alapján a Települési Arculati Kézikönyv 
elkészült. Ennek ismertetésére, bemutatására lakossági fórumra is sor került. A 
Városfejlesztési Bizottság több ízben is tárgyalta a tervezetet és elfogadásra javasolja. Ez 
gyakorlatilag egy mintagyűjtemény arra vonatkozóan, hogyan nézzen ki egy építmény, egy 
homlokzat, egy kerítés Visegrád területén.  
 
Félegyházi András: Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem szabályzat, hanem egy 
ajánlás.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
252/2017. (12.13.) 
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HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – a határozat 
mellékletét képező tartalommal -  a Településképi Arculati Kézikönyvet elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
4. npr.: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet újraalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A rendelet újraalkotására azért tesz javaslatot, mert 2012-es megalkotása 
óta számos jogszabályváltozás lépett hatályba, illetőleg bizonyos dolgokban, mint például a 
vagyonkezelésre nem tartalmazott részletszabályzatokat. De alapvetően a meglévő 
szabályozások maradtak a felsőbb jogszabályokhoz igazítással.  
 
Mikesy Tamás: Az önkormányzatnak több olyan tárgyalása van folyamatban, amely az 
önkormányzati vagyonokat fogja érinteni. A rendelet ezekkel összhangban van-e? A 
Jaczkovics Ügyvédi Irodának mi volt a véleménye? 
 
Dr. Szabó Attila: A rendelet nyilván ebből a szempontból is került újra szabályozásra, tehát 
bizonyos nem ingó-és ingatlan, hanem más vagyonelemek értékesítésére is vonatkozik. A 
Jaczkovics Ügyvédi Irodával egyeztetésre került. 
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve 
módosító javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy rendeletről lévén szó, annak 
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki a rendelet tervezetet 
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 vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet.    
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a vagyongazdálkodásról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

5. npr.: Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Dr. Szabó Attila: Minden önkormányzat esetében 2018. január 1-től az elektronikus 
ügyintézést működtetni kell, ami azt jelenti, hogy a rendszernek képesnek kell lennie arra, 
hogy az ügyfélkapun keresztül érkező beadványokat tudja fogadni. 2018. január 1-től az 
önkormányzat tudja fogadni a kérelmeket, de erről majd részletes tájékoztatás kerül kiadásra. 
Mivel az elektronikus ügyintézést most már törvény szabályozza, ezért nem lehet helyi 
rendeletben szabályozni, tehát azt hatályon kívül kell helyezni. 
 
Félegyházi András: Mivel a rendelettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy rendeletről lévén szó, annak elfogadásához 
minősített többség szükséges. Kérdezte a képviselőket, aki az elektronikus ügyintézésről szóló 
rendelet hatályon kívül helyezését 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 az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 23/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkormányzati rendelet  
hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

6. npr.: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a 
két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 

 
Félegyházi András: A kiküldött előterjesztéshez képest kiegészítés, képviselői kérdés, 
hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt így kérdezte a képviselőket, aki 
előterjesztésben foglalt 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 
253/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja, az előterjesztésben szereplő a 2017. november 15 – 2017. december 13. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Ezúton köszönte meg a testületi döntések végrehajtásában közreműködő 
kollégáknak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, valamint Dr. Szabó Attila jegyző úrnak az 
egész éves munkáját. 
 

7. npr.: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Elmondta, hogy sosem egyszerű egy egész évet egy beszámolóban 
összefoglalni, mivel egyrészt az ügyintézők munkája szerteágazó, másrészt sokszor egy-egy 
feladat elvégzése több ügyintéző együttes munkájának az eredménye. Minden évben 
elmondható, hogy Visegrádon a testületi ülések, az ülésre készült előterjesztések, valamint az 
ott meghozott határozatok száma magas. Lehet látni, hogy az egy-egy ülésre elkészített 
előterjesztések a szükséges mellékletekkel együtt akár a 100 oldalt is meghaladják és 
mindezek zömében az ülés előtt meghatározott időben kerülnek kiküldésre. Nagyon fontos 
megjegyezni, hogy soha úgy nem kerül a képviselő-testület elé anyag, hogy ne lenne írásos 
előterjesztés róla. Az idei év többletfeladata, ami közvetve az egész hivatalt érintette, az 
egyrészt a házszámrendezés volt, a közelgő választások miatt ez most szünetel, de azt 
követően folytatás következik. Számos új programot kell a jövő év elején bevezetni, ami azzal 
járt, hogy a szokásostól eltérően sokkal több továbbképzésen kellett részt venniük a hivatal 
munkatársainak. Ez előre is vetíti a jövő évi többletfeladatokat is a választásokon kívül. A 
hivatal a szolgáltatás jellegét és ügyfélközpontúságát továbbra is biztosítja, gyakorlatilag csak 
névleg van ügyfélfogadás, a hivatal nyitvatartási idejében bármikor bejöhetnek az ügyfelek a 
jegyzőhöz is. Az ügyintézés magas színvonalon zajlik, különösen a hatósági területeken. 
Megköszönte a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának a munkáját, mert számos 
olyan feladat van, amelyet el kell végezni annak érdekében is, hogy az önkormányzat 
működni tudjon, még ha ez sok esetben nem is látványos.  
 
Félegyházi András: Valóban az idei év sok olyan feladatot hozott a polgármesteri hivatal 
részére, amit nem a képviselő-testület vagy a polgármester generált és ez vélhetően okozott 
nehézséget a bizottságok tagjainak is. Úgy látja, hogy az ASP bevezetése, a lakcímrendezéssel 
és a különböző egyéb sokasodó adatszolgáltatással nagyon sok többletmunkája volt az idén a 
hivatalnak és ez helyenként okozott nehézséget az önkormányzati ügyek intézésében is. 
Köszöni azt, ha ezt időnként az elvárhatónál több munkával próbálta kompenzálni a hivatal, 
illetve köszöni mindazoknak, aki bizottsági tagként, képviselőként segítéségre volt a hivatal 
munkatársainak abban, hogy ezek a feladatok megoldódjanak. Megköszönte a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, valamint Dr. Szabó Attila jegyző úrnak az egész éves munkáját. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
254/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 



10 

 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről” című előterjesztést és a – határozat mellékletét 
képező tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Szabó Attila jegyző 

 
8. npr.: Beszámoló a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr Szabó Attila: Az idei évben a telekadó a jogi személyek vonatkozásában, valamint az 
idegenforgalmi adó mértéke emelésre került. Általánosságban elmondható, hogy az adómorál 
javult Visegrádon, tehát egyre többen fizetik be határidőre, de még mindig sok azok száma, 
akik nem, ezért fel kell szólítani. Ez különösen olyan vállalkozások esetében fordul elő, 
akiknek telekadót kellene fizetni. Amennyiben határidőn túl 2-3 héten belül sem történik meg 
a befizetés, akkor kimegy a fizetési felszólítás és ha az nem vezet eredményre, akkor egyéb 
végrehajtási intézkedésekkel próbálja a hivatal behajtani az adót. Jelenleg a november 30-ai 
állapot szerint 22 millió forint az adókintlévőség, de ez még az idei évben tovább csökkenhet. 
Kiemelte, hogy az idegenforgalmi adóból származó bevétel közel 100 millió forint, ezzel 
szemben a kintlévőség 347 ezer forint. A legtöbb az üdülő épületek esetében a kintlévőség, 
mert egyre többen nem tudják fizetni az üdülő után az építmény adót. Velük a legnehezebb a 
behajtás is.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
255/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a helyi 
adóhatóság 2017. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és a – határozat mellékletét képező 
tartalommal – a beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elkezdett úton továbbiakban is minden 
lehetséges eszközt vegyen igénybe és tegyen meg az adóhátralékok behajtása érdekében. 
 

Határidő: 2018. január 1-től folyamatos 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
9. npr.: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 

munka- és ülésterve 
Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: A 2018. évi ülés és munkaterv az idei munkatervhez hasonló elven 
készült, havi rendszerességgel lesznek az ülések továbbra is, kivéve júliusban és 
augusztusban. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
256/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2018. évi munka- és 
üléstervét. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
10. npr.: 2018. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Ezt minden évben december 31-ig el kell fogadnia a képviselő-testületnek 
a belső ellenőr által megfogalmazott témákkal, illetve a Pénzügyi Bizottság által 
megfogalmazott javaslatokkal. A Pro Visegrád Kft. pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálata, 
illetve a vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelőségi ellenőrzése lesz a jövő évi két téma.  
 
Mikesy Tamás: A Pénzügyi Bizottságon azért került erre a két témára a választás, mert az 
elmúlt időszakban az önkormányzat minden szegmense át lett már világítva, ez maradt ki 
eddig.  
 

- Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a 
Képviselő-testület 7 fővel van jelen, (7 főből) határozatképes – 

 
Félegyházi András: Nem kapcsolódik szorosan ehhez a napirendhez, de tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszéktől kapott az önkormányzat egy 
összefoglaló jelentést egy utóellenőrzésről. Ebben megállapításokat tesz az Állami 
Számvevőszék korábbi vizsgálatával összefüggésben. Felkérte a jegyző urat, hogy ezekkel a 
megállapításokkal kapcsolatban egy intézkedési tervet készítsen el és úgy gondolja, hogy 
külső szakértő bevonása is szükséges. Viszont ezt ez az előterjesztés természetesen nem 
tartalmazza, de az a cél, hogy találjanak egy olyan szervezetet, amelyik segíteni tud az 
önkormányzatnak ebben a munkában.  
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Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
257/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra vonatkozó 2018. évi éves belső 
ellenőrzési tervet.  
 

Felelős: Félegyházi András polgármester, Dr. Szabó Attila jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
11. npr.: Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan esetében településrendezési szerződés kötése 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Az ingatlan tulajdonosa még 2004-ben kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy az ingatlana mezőgazdasági övezetből kerüljön átsorolásra 
üdülőövezetbe. Ennek érdekében az önkormányzat támogatási szerződést kötött az ingatlan 
tulajdonosával és ennek megfelelően 10 millió forint támogatást az ingatlan tulajdonosa 
megfizettet, de az ingatlan besorolása nem változott meg. Így idén ugyanazt a kérést 
fogalmazta meg az önkormányzat felé, melyet a Városfejlesztési Bizottság támogatott. Abban 
az esetben, ha egy ingatlan besorolása megváltozik és ezáltal beépíthetővé válik, akkor 
településrendezési szerződést köt az önkormányzat a tulajdonossal. Készült egy értékbecslés, 
mely kimutatja azt, hogy mennyivel növekedett az ingatlan értéke ezáltal, illetve az akkor 
befizetett összegre és a mostani inflációra figyelemmel. Az értékbecslés megállapította, hogy 
a kompenzációnak az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat felé eleget tett, nyilván ezt a 
képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. 
 
Hintenberger András: Elkészült az a tanulmányterv, mely megalapozta ezt a szerződést, 
azon nagyon részletesen ki van dolgozva a vizsgálati anyag, úgy tűnik, hogy a majdani 
kialakítás elfogadható, ezért a Városfejlesztési bizottság mindenképpen elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, több hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
258/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési Bizottság 
javaslatára úgy dönt, hogy a Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan 12.000 m2-es részét az 
általános mezőgazdasági területből (Má-2) üdülő övezetbe sorolja át a Visegrádi 
Ingatlanfejlesztő,-hasznosító és forgalmazó Kft által készített Telepítési Tanulmányterv 
alapján az alábbi ingatlan beépítési paramétereket előírva: 
beépítési érték: 18% (ez 2160 m2 alapterület beépítésére jogosít) 
szintterületi mutató: 0,6 m2/m2 ( max. 4 szint 1500 m2-en = 6000 m2, max. 2 szint 600 m2-en 
=1200 m2, azaz összesen 7200 m2 beépíthető szintterület) 
legkisebb kialakítható telek: 10.000 m2 
zöldfelület: 60 % 
építmény magasság: 9,5 m ( ebből 4 szintes max. 1500 m2 lehet, a maradék 600 m2 földszintes 
(2 szintes pincével vagy garázzsal) 
legnagyobb homlokzatmagasság: 12 m. 
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan megváltozott övezeti 
besorolás szerinti piaci forgalmi érték növekedése miatt a Visegrádi Ingatlanfejlesztő,-
hasznosító és forgalmazó Kft-vel településrendezési szerződés köt. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Visegrádi 
Ingatlanfejlesztő,-hasznosító és forgalmazó Kft-vel kötendő településrendezési szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

12. npr: Út, járda felújításra és közvilágítás kiépítésére az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében forrás biztosítása  
Előterjesztő: Mikesy Tamás Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás bizottsági elnököt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 

Mikesy Tamás: Az elmúlt időszakban probléma volt azzal, hogy amikor a város 
költségvetése elfogadásra került, ezt követően már viszonylag kevés volt az idő ahhoz, hogy 
árajánlatokat, tervezést, engedélyeket beszerezve az út, járda és közvilágítás fejlesztések egy 
adott évben megvalósuljanak. Több alkalommal kicsúszott az önkormányzat az időből, ezért 
fogalmazódott meg az a gondolat, hogy előre legyen meghatározva egy keretösszeg az ilyen 
jellegű fejlesztésekre. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a témát és 30 millió forint 
összegben határozta meg azt a prioritási listát, amely szerint az utca, járda felújítások, illetve 
közvilágítás fejlesztések megvalósulhatnak. A Pénzügyi Bizottság is úgy döntött, hogy 30 
millió forint keretösszeg legyen erre a célra elkülönítve a 2018-as költségvetésben. Az összeg 
tekintetében elmondta, hogy azért ennyi, mert ez volt az eddigi évek tapasztalata is, hogy az 
önkormányzat éves szinten ilyen nagyságrendet költött az utak, járdák felújítására.  
 
Bálint Zsolt: Két hónappal ezelőtt vállalt az önkormányzat az óvoda felújítás projekt kapcsán 
egy 279 millió forintos önerőt, ezt be kell-e tervezni a jövő évi költségvetésbe? Ha igen, akkor 
lesz-e az önkormányzatnak azon felül 30 millió forintja még erre is?  
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Mikesy Tamás: Az óvoda pályázat még nem lett beadva, egy olyan döntést hozott a 
képviselő-testület, hogy be kívánja adni, kötelezettségvállalás van az önrészre, de az nem 
szerepel benne, hogy az a 2018-as költségvetésre vonatkozik, ugyanis nem arról van szó, 
hogy az óvodát 2018-ban kell megvalósítani.  
 
Bálint Zsolt: Mivel a pályázatnak még nincs meg az ütemezése, ezért az az adott évre végig 
vonatkozik, majd ha az meg lesz, akkor lehet csak elosztani. 
 
Dr. Szabó Attila: Alapvetően a költségvetésben számolni kell vele, de lehet szakaszolni is az 
ütemtervnek megfelelően és akkor csak az adott évre vonatkozó részt kell betervezni az adott 
évi költségvetésbe. Az ütemezés nyilván a pályázati ütemtervbe pontosan benne lesz és azt 
kell az adott évben betervezni. Feltételezhetően a jövő év elején eldől, hogy a tervek készítése 
hogy áll és be lehet-e adni egyáltalán még a pályázatot.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és a 
Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságok javaslataira úgy dönt, hogy az 
alábbi út, járda felújítási, valamint közvilágítás kiépítési feladatokra az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében 30.000.000.-Ft-ot különít el: 

1) Rákóczi felső garázs sor 50 méter hosszon burkolat kialakítás, vízelvezetés, 
közvilágítás,  

2) Sziget utca 20 méter hosszon szegély építés 
3) Sziget-Fő utca sarok csapadékvíz szivárgó, sikkasztó kialakítás,  
4) Újkert utca első részén 50 méter hosszon burkolat javítás, 
5) Malomhegy utca 360 méter hosszon burkolat felújítás, néhány helyen kiemelt szegély 

építése vízelvezetés miatt, 
6) Somfa utca 80 méter hosszon új aszfaltburkolat építése 3 méter szélességben, 
7) Mátyás király utca Rigó utcától a Patak fogadóig terjedő szakaszon 600 méter hosszon 

hiányzó járda építés 
8) Hosszúvölgy dűlőben 400 méter szakaszon, Kőbánya utcában 100 méter szakaszon 

közvilágítás kiépítése.   
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1) pontban meghatározott út, járda felújítási, 
valamint közvilágítás kiépítési feladatokra előirányzott összeget Visegrád Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe tervezze be. 
3) A Képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az 1) pontban meghatározott út, járda 
felújítási, valamint közvilágítás kiépítési feladatokra kérjen be árajánlatokat és a beérkezett 
árajánlatok alapján a kivitelezők kiválasztása érdekében készüljön előterjesztés a képviselő-
testületi ülésre.  
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Határidő: 2. pont esetében 2018. február 15. 

3. pont esetében 2018. január 17. 
Felelős: 2. és a 3. pontok esetében Dr. Szabó Attila jegyző 

 
13. npr: Visegrád 195/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére 

érkezett ajánlat ismételt megtárgyalása  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Ahogyan az előterjesztésben részletesen szerepel ezen ingatlan 
vonatkozásában a képviselő-testület már két határozatot hozott. A vevők ismételten 
megerősítették vételi szándékukat. A problémát alapvetően az Áfa kérdésköre okozta. 
Elmondható, hogy a jogszabályi környezet lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat 
eltekintsen az Áfa visszaigénylésétől. A vevők vállalták, hogy 5 éven belül beépítik az 
ingatlant, így ezzel a képviselő-testület elősegítheti részükre az otthonteremtést.  
 
Mikesy Tamás: A határozati javaslatban bruttó 7.500.000,- Ft szerepel, ez jól van így, mert 
ezen folyamatosan vita volt? Mert az Áfát most az önkormányzat fogja befizetni, de akkor 
nem bruttó értéken, hanem forgalmi értéken adja el és befizeti utána az Áfát, tehát 
tulajdonképpen nettó értéken adja el.  
 
Dr. Szabó Attila: A 2. számú pontban az szerepel, hogy a vételi szándéknyilatkozat mit 
tartalmazott, tehát a vételár javaslatot a vevő 7.500.000,- Ft-ban határozta meg.  
 
Félegyházi András: A határozati javaslat arra utal, hogy a vevő összesen 7.500.000,- Ft-ot 
fog fizetni és az ezzel kapcsolatos Áfa kötelezettségnek az önkormányzat eleget fog tenni.  
 
Mikesy Tamás: Az előzmények tekintetében javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő 
„bruttó” szó kerüljön törlésre.  
 
Félegyházi András: Mivel egyéb módosító javaslat nem volt, kérdezte a képviselőket, aki 
Mikesy Tamás képviselő módosító javaslatát 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 
260/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Mikesy Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Sallós Zoltánnak és Erdélyi 
Eszternek értékesítendő Visegrád, 195/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a határozati javaslat 
2. pontjából a „bruttó” szó törlésre kerül. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
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Félegyházi András: Sokszor elhangzik, hogy Visegrádon kellene segíteni a fiatalok lakáshoz 
jutását. Úgy gondolja, hogy az, amit ma tesznek az ebbe a szándékba illeszkedik. Tehát ez a 
fajta értékesítés egyfajta lakhatási támogatásként értelmezendő. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt 
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
261/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 197/2017. (09.20.) és a 222/2017. 
(10.18.) ökt. határozatok visszavonásával egyidejűleg úgy dönt, hogy Sallós Zoltán és Erdélyi 
Eszter (2025 Visegrád, Harangvirág u. 12.) a Visegrád, 195/9 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megjelölésű, 485 m2 területnagyságú, Lke-4 övezeti besorolású, természetben 
Visegrád, Harangvirág utca 24. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan) megvételére tett vételi ajánlatukat elfogadja.  
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt Ingatlant Sallós Zoltán és 
Erdélyi Eszter részére a Vételi Szándéknyilatkozatukban megjelölt 7.500.000.-Ft-os vételáron 
- az ingatlan 5 éven belül történő beépítésének kötelezettségével - értékesíti.  
3) A Képviselő-testület úgy dönt, mivel Sallós Zoltán és Erdélyi Eszter visegrádi lakóhellyel 
rendelkező személyek, ezért otthonteremtésüket elősegítendő az Ingatlan forgalmi értéke után 
fizetendő általános forgalmi adó (áfa) általuk történő megfizetésétől eltekint, azaz fizetendő 
általános forgalmi adó összegével, valamint az értékbecslésben meghatározott érték és a 
vételár közötti 200.000.-Ft összeggel támogatja otthonteremtésüket, feltéve, hogy az ingatlan 
5 éven belüli beépítése megtörténik.  
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert Sallós Zoltánnal és 
Erdélyi Eszterrel kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
14. npr.: Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló szoborművének posztamens 

tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére vonatkozó árajánlat 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Mikesy Tamás bizottsági elnököt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 

Mikesy Tamás: Ügyrendi javaslatként azt fogalmazta meg, hogy a képviselő-testület vegye 
le napirendről ezt a napirendi pontot, ugyanis a bizottság úgy fogadta el a határozatát, hogy a 
bronz szobrot Szkok Iván kihozza a mai testületi ülésre,  de nem hozta ki. Ilyen módon pedig 
nem volna jó előterjeszteni ezt a napirendet.  
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Félegyházi András: Egyetértett a javaslattal, ezért kérdezte a képviselőket, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Szkok Iván Görgei Artúr tábornokot ábrázoló 
szoborművének posztamens tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére vonatkozó árajánlat” 
című napirendet levette napirendről. 
 

15. npr.: Visegrád 140/1 hrsz-ú (Visegrád, Schulek utca 10.) ingatlanon fennálló 
elővásárlási jogról való nyilatkozat  
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, azt 
kiegészíteni nem kívánja. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a képviselő-
testületnek az elővásárlási jogról való lemondást. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, illetve 
módosító javaslat sem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
262/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád 140/1 hrsz-ú 
„kivett hétvégi ház, udvar” megjelölésű 1181 m2 alapterületű ingatlan esetében 37468/2003. 
sorszámú földhivatali határozat alapján Visegrád Város Önkormányzat javára az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni. 
2) A képviselő-testület felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy a képviselő-testületi 
döntésről Dr. Kratochwill György ügyvédet (Budapest Szent István krt 4) írásban értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
16. npr.: Tour de Hongrie 2018 kerékpáros versenyen rajt helyszínként való 

részvétel és az ahhoz kapcsolódó támogatás megvitatása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny jövőre is 
megrendezésre kerül és a szervezők elképzelése szerint augusztus 19-én a rajthelyszín 
Visegrádon lenne, melyhez 2 millió forint anyagi támogatást kérnek. A Közművelődési, 
Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. december 5-i ülésén tárgyalta a témát és 
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azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy támogatja a város rajt helyszínként való részvételét a 
Tour de Hongrie 2018 kerékpáros versenyen azzal a feltétellel, ha további 300.000.-Ft költség 
a napot kitöltő, egyéb segédprogramok megszervezése és lebonyolítása céljára betervezésre 
kerül. Ezt a Pénzügyi Bizottság is támogatta. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság azért javasolta a 300 ezer forintos kiegészítést, mert a 
2 millió forintos támogatás egy városmarketingnek tekinthető, viszont ahhoz, hogy helyben ez 
valós rendezvénynek tudja kinőni magát, ahhoz hozzá kell csatolni rendezvényeket. A helyi 
biciklis szakosztály mellé áll a kiegészítő rendezvénynek.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
263/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1.) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város rajt 

helyszínként való részvételét a Tour de Hongrie 2018 kerékpáros versenyen 
2.000.000,- Ft összeggel támogatja.  

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy további 300.000,- Ft összeget különít el a 
visegrádi versenynapot kitöltő, egyéb segédprogramok megszervezésére és 
lebonyolítására. 

3.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási összeget és a 2. pontban 
meghatározott egyéb költségkeretet az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

4.) A képviselő-testület felkéri Dr Szabó Attila jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban 
meghatározott összegeket Visegrád Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
tervezze be. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 4. pont esetében 2018. február 15. 

5. pont esetében 2018. január 31. 
Felelős: 4. pont esetében Dr. Szabó Attila jegyző 

5. pont esetében Félegyházi András polgármester 
 

17. npr: Visegrád Városi Konyha alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A Képviselő-testület az októberi ülésén módosította a Városi Konyha 
alapító okiratát. A hivatal ennek megfelelően beküldte a képviselő-testület által jóváhagyott 
dokumentumot, amire azonban a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája hiánypótlási 
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felhívást bocsátott ki, nagyrészt formai és technikai módosításokat kérve. A jelenlegi 
előterjesztés mellékleteként csatolt módosító okiratot és egységes szerkezetbe foglalt okiratot 
ennek megfelelően módosítottuk, melyet a Képviselő-testületnek, mint fenntartónak szintén 
jóvá kell hagynia. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
264/2017. (12.13.) 
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: 2018. január 31. 
Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
(Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

18. npr.: Danubia Televízió működési és fenntartási támogatása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 

 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: A Danubia Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője Tóth Csilla levélben 
kereste meg az önkormányzatot, melyben a korábbi évektől eltérően egy hosszabb ismertetést 
állított össze a televízió működéséről. Levelében leírta, hogy a televízió működése veszélybe 
került, mert az elmúlt években a pályázati úton elnyert állami támogatás egyre alacsonyabb 
volt és ez rendkívül bizonytalanná teszi a működést. Visegrád Város Önkormányzata az 
eddigi gyakorlat szerint évente 2.200.000,- Ft-al támogatta a televízió működését, most 
azonban annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon ettől nagyobb támogatásra van 
szükségük. A témát a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. december 
7-én tartott ülésén tárgyalta és azt a javaslatot fogalmazta meg, - amit javasol is a Képviselő-
testületnek  elfogadásra -  hogy a 2018. évi költségvetés terhére, a korábbi évekhez képest 
mintegy 40%-os emeléssel 3.000.000,- Ft-al támogassa a Danubia Televízió működését, 
fenntartását. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a Danubia televiziót 
mindenképpen szeretné fenntartani, ott alakult ki a 3.000.000,- Ft-os összeg, amit a Pénzügyi 
Bizottság is elfogadott. 
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Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, több hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
265/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, mely szerint a 
Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., 
képviseli: Tóth Csilla ügyvezető) Danubia Televízió működését a jövőben is fenn kívánja 
tartani – elismerve ezzel a műsorszolgáltató helyi és kistérségi szinten végzett közösségi 
értékteremtő munkáját -  ennek érdekében a Danubia Televízió működését 3.000.000,- Ft-al 
támogatja.  
2) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott 
támogatási összeget Visegrád Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe tervezze be. 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
19. npr.: Traktor beszerzés téli síkosság-mentesítési és fűnyírási feladatokra 

Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 
 
Félegyházi András: Felkérte Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szabó Attila: Városgazdálkodási csoport vezetője ifj. Schüszterl Károly tájékoztatása 
szerint Visegrád több utcája esetében sajnos nem tudják megoldani a téli síkosság-mentesítést 
az Unimoggal, mert a toló lapja túl széles. Korábban ezen utcák téli síkosság-mentesítését az 
Önkormányzat a Multicarral oldotta meg, aminek az első kerék meghajtása elromlott, 
megjavítása jelentős összegbe kerülne, nem éri meg a javítása. De az árvízvédelmi projekt 
fenntartási munkái, a töltés mindkét oldalán, a kaszálás, illetve a sarjadó fás növényzet 
visszaszorítása, valamint a belső területek nagyobb zöldterületeinek gondozása is indokolná 
egy traktor beszerzését. Ezen céloknak és követelményeknek megfelelő új traktorra a VKG 
csoportvezetője öt vállalkozástól kért be árajánlatot, melyek be is érkeztek. Egyik árajánlat 
sem haladja meg a nettó 15 millió forintos értékhatárt, így az önkormányzatnak nem kell 
közbeszerzési eljárást kiírnia. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést és két traktorra 
szűkítette le a lehetséges beszerzést, azzal, hogy a VKG csoportvezetője nézze meg és 
próbálja ki ezeket és az ő javaslata az előterjesztésben szereplő  Antonio Carraro TRX 7800 S 
típusú traktor és tartozékai beszerzése.  
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Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a bizottság valóban nagyon sokat foglalkozott ezzel a 
kérdéssel és azért döntöttek emellett a traktor mellett, mert ez hosszútávon tudja megoldani 
azokat a feladatokat, ami szükséges és minden meglévő eszköz csatlakoztatható hozzá.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, több hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester nem vett 
részt a szavazásban) a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
266/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád hegyi illetve 
szűk utcáinak síkosságmentesítése, hómentesítése, tisztítása, valamint nagyobb zöldterületek 
gondozása (Duna-part, Kemping, Városközpont és Ágasház közötti terület, Kisoroszi rév, 
patak menti területek, kerékpárút stb) szárzúzás, kaszálás miatt az Agrolánc Kft-től (2151 Fót, 
Jedlik Árnyos u. 35.) 1 db Antonio Carraro TRX 7800 S típusú traktort, hozzá 1 db Bonatti 
LSN hótolólapot és 1 db Rondini SPZ só-és homokszórót 12.561.300.-Ft+áfa mindösszesen 
15.952.851.-Ft vételárért megvásárol.  
2) A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő traktor és tartozékok vételárának a költségét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. 
számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja. 
3) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az Agrolánc Kft-vel az 
1. pontban meghatározott traktor és tartozékok megvásárlására kötendő adásvételi szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
20. npr.: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
 

Félegyházi András: Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester a 2017. október 15-től 2017. 
december 15-ig terjedő időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíját 157.045.-Ftx2 hó összesen 
314.090,- Ft-ot nem kívánja felvenni, hanem felajánlja az alábbiak szerint: 
1 havi tiszteletdíját (157.045,- Ft) a Fellegvár Óvoda részére szakmai anyagok beszerzésére  
1 havi tiszteletdíját (157.045,- Ft) a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány részére 
Kálvária kápolna felújítására. Az óvodának nyújtott támogatás átcsoportosításra kerül a 
költségvetésben, így e tekintetben nem szükséges támogatási szerződés aláírására 
felhatalmazni a polgármestert. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 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 
267/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2017. október 15-től 2017. 
december15-ig terjedő időszakra járó alpolgármesteri tiszteletdíjának, 314.090,-Ft-nak 
támogatásként történő felajánlását az alábbiak szerint: 

 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Fellegvár Óvoda részére szakmai anyagok 
beszerzésére  

 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány 
részére a Kálvária kápolna felújítására. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Keresztelő Szent 
János Visegrád Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

21. npr.: Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
Előterjesztő: Bálint Zsolt képviselő 

 
Bálint Zsolt: Egy havi tiszteletdíját a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület Darts Klubjának 
ajánlja fel eszköz vásárlásra, további egy havi tiszteletdíját az Áprily Iskoláért Alapítványnak 
ajánlja fel az Áprily hét rendezvény költségeire. A maradék két havi tiszteletdíját a Nyugdíjas 
Klubnak szerette volna felajánlani, de korábbi ígéretéhez tartva magát ezt Eőryné Dr Mezei 
Orsolya volt jegyző asszony munkaügyi pere kapcsán az önkormányzat által kifizetendő 
kártérítés összegébe kívánja felajánlani. Erről nem szükséges rendelkezni a határozatban, mert 
ez egyszerűen bent marad a költségvetésben.  
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bálint Zsolt képviselő 2017. szeptember, október, november és december hónapra járó 
tiszteletdíj felajánlását az alábbiak szerint: 
1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800.- Ft a Visegrádi Fiatalok Klubja 
Egyesület Darts Klubjának (2025 Visegrád, Fő u. 81.)  eszköz beszerzésre 
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1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 77.800.- Ft az Áprily Iskoláért Alapítvány (2025 
Visegrád, Rév u. 2.) részére az Áprily hét rendezvény költségeire. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Visegrádi Fiatalok 
Klubja Egyesülettel, valamint az Áprily Iskoláért Alapítvánnyal kötendő támogatási 
szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
22. npr.: Schüszterl Károly képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Schüszterl Károly képviselő 
 
Schüszterl Károly: A 2017. évre járó augusztusi, szeptemberi, októberi, novemberi és 
decemberi tiszteletdíjából 200.000,- Ft-ot a védőnői szolgálat részére beszerzendő 
vizeletanalizáló mini labor, valamint magasságmérő beszerzésére ajánl fel, 100.000,- Ft-ot a 
Keresztelő Szent János Plébánia részére a temetőfenntartás költségeire, 89.000,- Ft-ot pedig a 
Visegrádi Sport Egyesület részére az utánpótlás nevelés támogatására.  
Az eszközök beszerzésére nyújtott támogatás átcsoportosításra kerül a költségvetésben, így 
erről nem szükséges rendelkezni a határozatban. 
 
Félegyházi András: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító 
javaslat nem volt kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Schüszterl Károly képviselő 2017. év augusztus, szeptember, október november és december 
hónapra járó tiszteletdíjából 200.000,- Ft felajánlását a Védőnői Szolgálat részére 
vizeletanalizáló mini labor, valamint magasságmérő beszerzésére, 100.000,- Ft felajánlását a 
Keresztelő Szent János Plébánia részére a temetőfenntartás költségeire, valamint 89.000,- Ft-
ot a Visegrádi Sport Egyesület részére az utánpótlás nevelés támogatására.  
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert az 1. pontban 
foglaltak tekintetében a Keresztelő Szent János Plébániával és Visegrádi Sport Egyesülettel 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
23. npr: Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Mikesy Tamás képviselő 
 
Félegyházi András: Mikesy Tamás képviselő a 2017. évi július, augusztus, szeptember és 
október havi tiszteletdíjából 2 havit az Áprily Iskoláért Alapítványnak, ösztöndíjra és saját 
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célokra, 2 havit pedig az Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium részére tagdíj és szociális 
támogatás céljára ajánlja fel.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
270/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 
elfogadja Mikesy Tamás képviselő 2017. év július, augusztus, szeptember és október hónapra 
járó tiszteletdíj felajánlását az alábbiak szerint: 

-  2 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 155.600.- Ft az Áprily Iskoláért 
Alapítványnak (2025 Visegrád, Rév u. 2) ösztöndíjra és saját célokra  
- 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 155.600,- Ft a Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium (2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.) támogatására. 

2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
24. npr: Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Előterjesztő: Bártfai István képviselő 
 
Félegyházi András: Bártfai István képviselő a 2017. évre járó augusztus, szeptember, 
október, november és december havi tiszteletdíjának összegéről még nem rendelkezett. 3 havi 
tiszteletdíját a Visegrádi Sport Egyesület részére ajánlja fel az edzési feltételek javítására.  
További 2 havi tiszteletdíját pedig a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület részére ajánlja fel az 
az egyesület működésére, karbantartásra, szakmai eszközök beszerzésére.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás, illetve módosító javaslat nem volt kérdezte 
a képviselőket, aki az előterjesztésben foglalt 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 
271/2017. (12.13.) 
HATÁROZATA 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja 
Bártfai István képviselő 2017. augusztus, szeptember, október, november és december 
hónapra járó tiszteletdíj felajánlását az alábbiak szerint: 
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3 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 233.400.- Ft a Visegrádi Sport Egyesület 
részére az edzési feltételek javítására.   
2 havi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 155.600.- Ft az Visegrádi Ifjúsági Sziget 
Egyesület részére működésére, karbantartására, szakmai eszközök biztosítására. 
2) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 

 
25. npr.: Egyebek 

 
Félegyházi András: Két hete egy nagyon kedves ünnepségen vett részt, a Mogyoróhegyen 
újjá született egy kápolna az idei építész tábor segítségével és nagyrészt pályázati források 
igénybevételével. Megköszönte mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett és támogatta 
ezt az építést. 
A Mátyás király utcában elkészült az első szakasz járda-felújítás, a kivitelező nem vállalta fel 
annak kockázatát, hogy fagykárt szenvedjen a kivitelezés, ezért amikor az idő engedi a munka 
folytatódik.  
 
Bálint Zsolt: A deltánál mikor lesz befejezve a buszmegálló?  Múlt héten hétfőn volt egy 
Rákóczi utcai lakossági tájékoztató, ott miről volt szó?  
 
Dr. Szabó Attila: A buszmegálló kapcsán elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottságnak 
volt egy olyan döntése, hogy a korábban a révnél lévő buszmegállót felhasználva a tervező 
által módosított tervek alapján az idei évben mindenféleképpen egy próba buszmegállót kell 
felállítania a VKG-nek. Azért esett erre a deltánál lévő buszmegállóra a választás, mert annak 
az alapja térkő volt, így ide egyszerűbben lehetne kivitelezni a meglévő buszmegállót, de a 
fagyok miatt lassabban száradt. Jelenleg a ráemelés fázisában van a szerkezet, ahogy az 
időjárás engedi ez 1-2 héten belül készen lesz, 4 üveget meg kellett rendelni hozzá. 
 
Mikesy Tamás: A lakossági fórummal kapcsolatban elmondta, hogy a Bagi-Schneider üggyel 
kapcsolatos. Az önkormányzat korábban megbízta a tervezőket azzal, hogy dolgozzák ki, 
hogy milyen út megközelítése lehet a fölső telkeknek. Ennek az első fázisával elkészült a 
tervező, a Városfejlesztési Bizottságnak behozta és akkor ő javasolta, hogy minden érintett fél 
ismerje meg ezeket a terveket egy lakossági fórum keretében. Elégedett a lakossági fórum 
eredményével, mert minden érintett fél eljött, megismerték az első elképzeléseket, amit 
véleményezhetnek január elejéig, illetve kérdezhetnek is ezzel kapcsolatban.  
 
Félegyházi András: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
megköszönte az egész éves munkát és figyelmet, mindenkinek Békés Ünnepeket és Boldog 
Új Esztendőt kívánt és a testületi ülést bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 

Félegyházi András        Dr. Szabó Attila 
   polgármester                 jegyző 


