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Határozatok száma: 1-7 /2022. (I. 12.)  
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. január 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 

 
1. Visegrád Város településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) 
felülvizsgálatáról, döntés a végső szakmai véleményezési anyag megküldéséről 
 
2. A volt MNB üdülő telepítési tanulmányterve kiegészítésének befogadásáról 
 
3. A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat előkészítésére érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 
 
4. A polgármester és az alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának 
megállapításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 12-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Az ismertetett napirendet a 
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi pontok előtt elmondja, az iskolaigazgató asszony kéréssel fordult hozzá. Kiss 
Erika visegrádi lakos jelentkezett a tornacsarnok takarítói posztjára napi 6 órás munkakörben. 
A tankerület a minimálbért ajánlotta fel neki, ezért kéri, hogy az önkormányzat ezt kiegészítve 
biztosítsa a napi egyszeri étkezést számára a városi konyhán.  
Ehhez kéri a képviselők hozzájárulását, akik rövid megbeszélést követően egyhangúlag 
támogatják a kérést. 
 
 
1. Visegrád Város településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról, 

döntés a végső szakmai véleményezési anyag megküldéséről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A 164/2020. (X. 29.) számú határozattal elfogadott településrendezési eszközök 
módosítási igénye a tájékoztatási, egyeztetési, véleményezési szakaszon túl, a végső szakmai 
véleményezési szakaszhoz érkezett. Kéri a testület döntését a véleményezési anyag 
kiküldésének ügyében. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (I. 12.) határozata 

Visegrád Város településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról, döntés 
a végső szakmai véleményezési anyag megküldéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. megismerve a határozat mellékletét képező dokumentumokat, úgy dönt, hogy 

Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) módosított dokumentációját 
elfogadja és végső szakmai véleményezésre alkalmasnak találja az állami főépítésznek 
történő megküldésre, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntést tartalmazó levelek 
aláírására és annak az állami főépítésznek történő megküldésre. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
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2. A volt MNB üdülő telepítési tanulmányterve kiegészítésének befogadásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A tavaly befogadott tanulmányterv kiegészítésére van szükség, a bizottság 
tárgyalta, elfogadta. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett.  
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2022. (I. 12.) határozata 

 
A volt MNB üdülő telepítési tanulmányterve kiegészítésének befogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. befogadja a bemutatott építészeti koncepciókat mind a két telekre vonatkozóan, mely 
alátámasztja a szerződésben megegyezett beépítési paramétereket, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntést tartalmazó lépések 
megtételére. 

(Az építészeti koncepciók a határozat mellékletét képezik.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 
 
 
3. A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat előkészítésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
  
Eőry Dénes: Lehetőség van az óvoda fejlesztésére a TOP Plusz-3.3.1-21 pályázaton való 
részvétellel. Ez esetben 3 döntés kell a testületnek meghoznia, a részvételi szándékról, a 
pályázat műszaki előkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról, illetve a pályázat 
megalapozó dokumentumának elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásról.  
A pénzügyi és városfejlesztési bizottság tárgyalta, Schandl Jánosné és Abonyi Géza elnökök 
tájékoztatása szerint elfogadták mindhárom határozati javaslatot. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2021. (I. 12.) határozata 
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TOP Plusz-3.3.1-21 pályázati részvétel a Fellegvár Óvoda fejlesztése tárgyában 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP Plusz-3.3.1-21 
pályázaton részt vesz a Fellegvár Óvoda fejlesztése tárgyában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2022. (I. 12.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat műszaki előkészítésére érkezett 

árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázati előkészítéséhez 
szükséges műszaki dokumentáció és költségbecslés elkészítésével - a határozat 
mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal a Szabvány és Minőség Kft.-t 
bízza meg a 2022. január 05. napján kelt árajánlata alapján, 800.000.-Ft+27% Áfa, 
mindösszesen 1.016.000.-Ft összegben, 

2. a Visegrád Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázati előkészítéséhez szükséges 
műszaki dokumentáció és költségbecslés elkészítésére 1.016.000.-Ft-ot biztosít, és 
felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe terveztesse a szükséges fedezetet,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Szabvány és Minőség Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2022. (I. 12.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat megalapozó dokumentumának 

elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. úgy dönt, hogy Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat megalapozó 
dokumentumának elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a Tenderauditor Kft.-t bízza meg a 2022. január 06. napján 
kelt árajánlata alapján, 2.900.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 3.683.000.-Ft 
összegben, 

2. a Visegrád Fellegvár Óvoda TOP Plusz-3.3.1-21 pályázat megalapozó 
dokumentumának elkészítésére 3.683.000.-Ft-ot biztosít, és felkéri a 
polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
terveztesse be a szükséges fedezetet,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Tenderauditor Kft.-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
4. A polgármester és az alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapításáról 
     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, mely 
szerint a polgármester, alpolgármester illetménye/tiszteletdíja emelkedett.  
A polgármester illetményének megállapításáról a testületnek döntési jogosultsága nincs, egy 
megállapító határozatra van szükség. 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál már van döntési jogosultsága. A pénzügyi 
bizottság tárgyalta, javasolja az alakuló ülésen megállapított összegének emelését bruttó 
200.000,- forintra, illetve a költségtérítés 30.000-, forintra történő emelését. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2022. (I. 12.) határozata 

 
A polgármester illetményének megállapításáról 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bek. c) pontja alapján 2022. 
január 1-től Eőry Dénes főállású polgármester illetménye havi bruttó 715.000 forint, 
költségtérítésének összege havi bruttó 107.250 forint, nyelvvizsga pótlék havi bruttó 33.000 
forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2022. (I. 12.) határozata 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Visegrád Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-től 
Schüszterl Károly társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 200.000 
forintban, költségtérítésének összegét havi bruttó 30.000 forintban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Egyebek:  

• Filmforgatásról megkeresés, tájékoztatás 
 

 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    2-Ny /2022. 
Határozatok száma: 8-19 /2022. (I. 27.)  
Rendelet száma:  - 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. január 27-én megtartott soros nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 

 
1. Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.2.) 
önkormányzati rendelete a településkép védelméről módosításáról 
 
2. Bizottsági beszámolók a 2021-ben végzett munkáról 
 
3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról 
 
4. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben 
igénybe nem vett szabadsága mértékének megállapításáról 
 
5. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról 
 
6. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Megállapodásról, a 
Pázmány Péter utca 3. szám alatt létrejövő Nemzetiségi Tájháznak 
vagyonkezelésbe adásáról 
 
7. A Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
8. Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 27 határozat, melyből 26 végrehajtásra került, 1 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről a tájékoztató kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2022. (I. 27.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. december 16. – 2022. 
január 27. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Eőry Dénes: Ügyrendi javaslata, a kiküldött napirendek mellé felvenni egy újat a 
Városfejlesztési Bizottság javaslatára, a Magyar Falu pályázatok beadásáról.  
A testület a módosítást, illetve a módosított napirendet egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
1. Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.2.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről módosításáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A módosításról már 2020-ban tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság, de 
végrehajtását a HÉSZ-módosítás befejezéséhez igazította. A héten záró véleményezésre 
megküldtük a HÉSZ-t, így aktuálissá vált a Településképi rendelet módosítás. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2022. (I. 27.) határozata 
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 Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.2.) önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. támogatja a Városfejlesztési Bizottság által megismert és elfogadott településképi 
rendelet-módosítást, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntés végrehajtására. 
 
(A határozat melléklete a rendelet tervezett módosításai korrektúrával jelölve.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 

 
 
 
 
 
 
2. Bizottsági beszámolók a 2021-ben végzett munkáról 

Előterjesztő: bizottsági elnökök 
 
Eőry Dénes: A bizottságok tárgyalták a beszámolókat, azokat elfogadásra javasolják a 
képviselő-testületnek. 
A bizottsági elnökök megerősítik, kiegészíteni azt nem kívánják. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2021. (I. 27.) határozata 

 
Bizottsági beszámolók a 2021-ben végzett munkáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat bizottságainak 
beszámolóit a 2021-ben végzett munkáról. 
 
(A bizottsági beszámolók jelen előterjesztés mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
  
Eőry Dénes: A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2022. (I. 27.) határozata 

 
Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkájáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
4. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben 

igénybe nem vett szabadsága mértékének megállapításáról 
Előterjesztő: Schüszterl Károly alpolgármester 
 

Bártfai István: A bizottság tárgyalta, elfogadta, de javasolja a tavalyi fel nem használt 
szabadságot március 31-ig kivenni. 
dr. Szabó Ferenc: Elmondja, ez egy kötelező törvényi elem, eldöntése, jóváhagyása a 
testület hatáskörébe tartozik. A tervezetten felül is ki lehet venni megadott időn belül. A ki 
nem vett előző évi szabadság március 31. után elveszik. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2022. (I. 27.) határozata 

 
A polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról és 

az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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1. megtárgyalta a polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 

2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 
225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Eőry Dénes főállású polgármester 
2022. évi (59 nap) szabadsága igénybevételét a határozat mellékletét képező 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 

(A szabadság felhasználási ütemezés e határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Schüszterl Károly alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
5. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Eőry Dénes: Mind a Pénzügyi, mind a Kulturális bizottság, illetve a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is tárgyalta, felülvizsgálta, elfogadásra javasolja. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a Visegrád Város Önkormányzata, valamint a 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodást 
felülvizsgálta, melyet változatlan feltételekkel a korábbi módosításokkal egységes 
szerkezetben továbbra is hatályban kíván tartani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
6. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Megállapodásról, a 

Pázmány Péter utca 3. szám alatt létrejövő Nemzetiségi Tájháznak 
vagyonkezelésbe adásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
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Eőry Dénes: Felkéri Schandl Jánosnét, ismertesse a Pénzügyi bizottság és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat döntését. 
 
Schandl Jánosné: Formailag javasoltak változtatást, mely azóta megtörtént, tartalmilag 
elfogadásra javasolják. 

 
dr. Szabó Ferenc: Jelzi, két határozat elfogadására van szükség, egy a pénzügyi 
elszámoláshoz, a másik a vagyonkezelői szerződés megkötéséhez. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Megállapodásról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal Megállapodást köt a Pázmány Péter 
utca 3. szám alatt felépülő Nemzetiségi Tájháznak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
felé történő pénzügyi elszámolásához, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
(A Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2022. (I. 27.) határozata 

 
 

A Pázmány Péter utca 3. szám alatt létrejövő Nemzetiség Tájháznak vagyonkezelésbe 
adásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. A Pázmány Péter utca 3. szám alatti ingatlant, a támogatások pénzügyi elszámolása, és 
a műszaki átadás-átvétel lezárása után határozatlan időre a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkezelésébe adja Nemzetiségi Tájház céljára, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés megkötésére. 
 
(A Vagyonkezelői Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
7. A Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Eőry Dénes: Az intézményvezető asszony kérelmét, az SNI-s gyerekek létszámának 
emelését 1 főről 4 főre a Kulturális, illetve Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolják. 

 
dr. Szabó Ferenc: Az államkincstárhoz benyújtandó módosításoknak szigorú szabályai 
vannak, ezért szükséges a 3 határozat elfogadása, mint a módosításról, módosító okiratról, 
egységes szerkezetű alapító okiratról. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2022. (I. 27.) határozata 

 
 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fellegvár Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
2022. február 1-jei hatállyal 

 
módosítja 

 
a Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának következő pontjait: 
 

1.  Az Alapító Okirat 1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18. 
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2. Az Alapító Okirat 2.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.  

 
3. Az Alapító Okirat 3.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

 
4. Az Alapító Okirat 3.2.2 helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

 
5. Az Alapító Okirat 4.3. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége 

 
− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 

- A területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a 
többi gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési 
igényű gyermek (SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 4 fő. 

-  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
-  Nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda Alapító Okiratát módosító okiratot. 
 
(A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2022. (I. 27.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
8. Magyar Falu program keretében benyújtandó pályázatokról 

Előterjesztő: Eőry Dénes  
 
Eőry Dénes: Felkéri Abonyi Géza elnök urat, számoljon be a Városfejlesztési bizottság 
döntéséről. 
 
Abonyi Géza: 6 pályázatról van szó, melyek önrész nélküliek. Ebből 2 pályázat úgy lenne 
teljes, ha az önkormányzat is hozzájárulna saját forrásból. Az egyik a színpad bővítés, ahol a 
megnyerhető 2 millió forint mellé szükség lenne még 1 millió forintra, illetve a „Zöld-ház” 
tetőfelújításnál szükséges az összeg kiegészítése. A bizottság javasolja a felsorolt 
pályázatokon való részvételt. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2022. (I. 27.) határozata 

 
A 2022. évi Magyar Falu Pályázatokról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. pályázatot nyújt be a Magyar Falu Programon belül: 

1.1. MFP- BJA/2022- Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
Pályázati cél: Sziget utcai járda (lépcsős házak szakaszán) és egy lépcső 
felújítása 

1.2. MFP-KOEB /2022- Kommunális eszköz beszerzése 
Pályázati cél: kommunális eszközök beszerzése 

1.3. MFP-KEB/2022- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, 
Pályázati cél: Jelenlegi mobilszínpad bővítése, 

1.4. MFP-ÖTIK/2022- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 
Pályázati cél: Zöld ház tetőfelújítása, 

1.5. MFP-OJKJF/2022- Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 
Pályázati cél: Közterületi kültéri fitnesz park kialakítása, 

1.6. MFP-UHK/2022- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása 

           Pályázati cél: Kilátó utca felújítása, 
2. úgy dönt, hogy a 1.3 pontban szereplő pályázat önrészére 992.120 Ft-ot biztosít, és 

felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe terveztesse a szükséges fedezetet,  

3. úgy dönt, hogy a 1.4 pontban szereplő pályázat önrészére 7.748.200 Ft-ot biztosít, és 
felkéri a polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe terveztesse a szükséges fedezetet,  

 
Határidő: a pályázatok benyújtására a kiírás szerinti határidő 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    3-Ny /2022. 
Határozatok száma: 20 /2022. (II. 15.)  
Rendelet száma:  - 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. február 15-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 

1. Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant (Centrum parkoló) érintő településrendezési 
szerződés 2. számú módosításáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 15-én 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Schüszterl Károly: Köszönti a jelenlévőket, elmondja, polgármester úr távolléte miatt ő 
vezeti a mai ülést. Megállapítja, a testület 5 fővel jelen van, határozatképes. Az ülést 
megnyitja. 
Ismerteti a napirendet, s kéri annak elfogadását. 
 
Abonyi Géza: Tolmácsolja polgármester úr ügyrendi javaslatát, zárt ülés keretén belül egy 
napirendi pont felvételét, a Visegrádi Ásványvíz Kft-vel kötött szerződésről.  
 
A képviselő testület a módosítást, majd a módosított napirendet egyhangúlag elfogadja. 

 
1. Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant (Centrum parkoló) érintő településrendezési szerződés 2. 

számú módosításáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
dr. Szabó Ferenc: A fizetős parkolás bevezetése végett szükségessé vált a REHA INVEST 

Kft-vel kötött szerződés 2. számú módosítása, melyben a parkoló használatra vonatkozó 
pontot (II. 5. B.) kell változtatni az alábbi módon: 
     „A parkoló használata a visegrádi állandó lakosoknak ingyenes, a nem állandó 
lakosoknak fizetős, azzal, hogy a parkoló fizetőssé tétele az egységes parkolási rendelet 
bevezetésével történik.” 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2022. (II. 15.) határozata 

 
 

Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant (Centrum parkoló) érintő településrendezési szerződés 2. 
számú módosításáról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) a REHA INVEST Ingatlanhasznosító, Szolgáltató Kft-vel 2020. február megkötött 
településrendezési szerződés II. 5. B) pontjában szereplő parkoló használatra 
vonatkozó pontot az alábbira változtatja: 
 
„A parkoló használata a visegrádi állandó lakosoknak ingyenes, a nem állandó 
lakosoknak fizetős, azzal, hogy a parkoló fizetőssé tétele az egységes parkolási 
rendelet bevezetésével történik.” 
 

2) felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának 
megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 
(A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Schüszterl Károly                             dr. Szabó Ferenc 
      alpolgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           4 /2022. 
Határozatok száma: 22-38 /2022. (II. 24.)  
Rendelet száma:            1-4/2022. (II.24.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. február 24-én megtartott soros nyílt üléséről 

 
 
 

1. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2021. évi 

munkájáról 

2. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

3. Védőnői Szolgálat beszámolója a 2021. évi munkájáról 

4. Visegrád Város Civil szervezeteinek 2022. évi támogatási kérelméről 

5. Visegrád Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 

6. Köztisztviselői rendelet módosításáról 

7. Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéről 

8. A Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

9. Visegrád Város Önkormányzat 4/2011. (III. 24.) rendelete a Képviselő-testület 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról módosításáról 

10. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról 

11. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán az 1082/4 

hrsz-ú, valamint az 1084 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) területén a 

partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményre adott válasz elfogadásáról, 

és a véleményezési szakasz lezárásáról 

12. Visegrád város településrendezési eszközeinek módosításáról az Eurovelo 6 

kerékpáros útvonal mentén 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző, pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 14 határozat, melyből 12 végrehajtásra került, 2 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről a tájékoztató kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2022. (II. 24.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. január 27. – 2022. 
február 24. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Eőry Dénes: Kéri az 1. és 2. napirend pontot az ülés végén tárgyalni, mikor megérkezik 
Kálmán Kinga településrendező, aki jelezte késését. 
Abonyi Géza: Jelzi, hogy technikai okok miatt a Városfejlesztési Bizottság nem tartotta meg 
ülését, ezért kéri a 11-12-13-14-15-16-17-es pontok levételét. 
A módosításokat, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
  
 
1. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2021. évi 

munkájáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Felkéri a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 
 
Gerstmayer Beáta: A bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolja. Kéri a 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy tárgyaljon a művelődési ház felújítása kapcsán a hátsó 
udvar, illetve a játszótér folytatásáról, a mozi külső homlokzatának, tetőjének, illetve az 
előterének az állapotáról.   
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2021. évi 

munkájáról 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját, az 
abban szereplő tartalommal. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 
2. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Gerstmayer Beáta elmondja, a Kulturális Bizottság elé ez a napirend nem került, ezért kéri 
Zámodics Péter pénzügyi vezetőt, hogy röviden adjon tájékoztatást a módosításról. 
 
Zámodics Péter: A 2006-ban készült SZMSZ-nek indokolttá vált a felülvizsgálata, 
korrekciója. Az intézményvezetővel egyeztetve, az alapító okirattal összhangba hozva 
elkészült az új SZMSZ, melynek kéri elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat 
mellékletét képező, Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. 

 
 
Határidő: 2022. 02. 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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3. Védőnői Szolgálat beszámolója a 2021. évi munkájáról 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Felkéri Abonyi Gézát, a Népjóléti Bizottság tagját, számoljon be a döntésről. 
  
Abonyi Géza: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2022. (II. 24.) határozata 

 
Védőnői Szolgálat beszámolója a 2021. évi munkájáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői Szolgálat 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
4. Visegrád Város Civil szervezeteinek 2022. évi támogatási kérelméről 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
  
Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beérkezett kérelmeket. Úgy döntött, hogy 
38 millió 189 ezer forintot állít be a civil szervezetek részére a már beadott, és még beadásra 
váró kérelmek támogatására. Kéri, hogy a Támogatási szerződésben az elszámolási határidő 
kerüljön a közeljövőben módosításra, a jelenlegi 03.31. helyett 01.31. legyen. Így a 
költségvetés készítésénél, illetve a kérelmek elbírálásánál már látható az előző évi támogatás 
elszámolása, ami alapján döntést lehet hozni. 
 
dr. Szabó Ferenc: A 11/2020. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében 
szerepel ez a határidő, mely külön kérésre lett akkor módosítva 03.31-re. 
Az újbóli változtatáshoz szükséges a rendelet módosítása. 
 
Gerstmayer Beáta: Elmondja, hogy az a módosítás azért történt, mivel a civil szervezetek 
nem csak a költségvetésből kaphatnak támogatást, hanem pályázhatnak is a Civil-Alap 
keretein belül, aminél a pályázati határidő, illetve az összeg felhasználásának határideje 
indokolta a március végi elszámolást. Ezért kérik, ha lehet, a rendelet módosítása e kettő 
elszámolási határidőt tartalmazzon. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy egyszeri 2.000.000 Ft-os Tűzoltó Egyesületnek (Visegrád, Fő u. 81.) 

működési költségeinek biztosításához, 
2. a 2.000.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyéb 

működési támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrádi Sportegyesület támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 2.500.000 Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi 
Sportegyesületnek (Visegrád, Fő utca 81.), 

2. a 2.500.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrádi Sportegyesülettel kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrádi Sportegyesület támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 2.500.000 Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi 
Sportegyesületnek ifjúságnevelő és közösségi épület kivitelezésére, 

2. a 2.500.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére 
biztosítja, 

3. a támogatási szerződés megkötésének feltétele: sportpálya beépítési koncepció 
elfogadása, 
 

Határidő: sportpálya beépítési koncepciójának elfogadását követően azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 12.980.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületnek, 

2. a 12.980.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2022. (II. 24.) határozata 
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Visegrádi Nyugdíjasklub támogatásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi 
Nyugdíjasklubnak, 

2. a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyéb 
működési támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrádi Nyugdíjasklubbal kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
5. Visegrád Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
   Előterjesztés: Eőry Dénes polgármester 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadta a módosítást. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, így szavazás következett. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi 
költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Bárfai István képviselő megérkezett, a testület 7 fővel van jelen. 
 
6. Köztisztviselői rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: Javasolja a tavalyi 5 %-os béremelést (az önkormányzati dolgozók, 
köztisztviselők részére) beépíteni a 2022.évi költségvetési rendeletbe, illetve a 2/2007. (I. 
26.) ör. rendelet a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
juttatásokról, valamit a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendeletbe, mely szerint  
az illetményalap 55.000.- forintról 57.750.- forintra változna. Ezáltal változik a 
nyelvvizsgapótlék, illetve a cafetéria keret összege. Kéri a módosítási javaslat elfogadását 
minősített többséggel, és a polgármester nyelvvizsga-pótlékának megállapítását. 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat 2/2007. (I. 26.) 
önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
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juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet 
módosítását. 
 
Az 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2022. (II. 24.) határozata 

 
A polgármester nyelvvizsga pótlékának megállapításáról 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Eőry Dénes főállású polgármester 
nyelvvizsga pótléka, a köztisztviselői illetményalap változása miatt, 2022. február 24-től havi 
bruttó 34.650 forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

 
 
7. Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Schandl Jánosné: Elmondja, a költségvetés tervezése előtt átnézésre kerültek a bérek, az 
intézményvezetőkkel, pénzügyi vezetővel egyeztetve egyes, lemaradt bérek rendezése vált 
szükségessé.  
A kidolgozott költségvetést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, cafetéria, útseprő gép, 
nyugdíjas klub kérelme, köztéri padok ügyekben tettek javaslatokat, a módosításokat az 
általános tartalék terhére építtették be a költségvetésbe. 
A 2022. évi költségvetés tervezett főösszege 2.167.465.075.- forint, jelentős a 
pénzmaradvány is, illetve a pályázatok elnyerésének köszönhetően előreláthatóan 
likviditási problémák nem lesznek. 
A bizottság javasolja a költségvetés elfogadását. 
Megköszöni Zámodics Péter pénzügyi vezető munkáját és segítségét. 
 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. 
 
Az 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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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 
32/2022. (II. 24.) határozata 

 
Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges 

költségvetési kitekintő határozat 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi, valamint a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
8. A Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Gerstmayer Beáta: A Kulturális Bizottság tárgyalta, elfogdásra javasolja a módosítást. 
 
dr. Szabó Ferenc: Ez év 01.27-én elfogadásra került a módosítás, mely az SNI-s gyermekek 
létszámát növelte 1 főről 4 főre, jelenleg technikai módosításokra van szükség, kéri a 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 16/2022. (I. 27.), 17/2022. 
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(I. 27.), 18/2022. (I. 28.) határozatait, majd jóváhagyja a Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
2022. február 1-jei hatállyal 
 

módosítja 
 

a Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának következő pontjait: 
 

1. Az Alapító Okirat 1.2.1. helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18. 

2. Az Alapító Okirat 2.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

3. Az Alapító Okirat 3.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

4. Az Alaptó Okirat 3.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

5. Az Alapító Okirat 4.3. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 

óvodai nevelése. 
- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(tanulási, figyelem vagy magatartászavarral) küzd. 

- A területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján, a többi gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában 
sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 
4 fő. 

-  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
-  Nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

6. Az Alapító Okirat 6.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek tanulólétszám: 

 
 



 12 

 feladatellátási hely megnevezése alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Visegrádi Fellegvár Óvoda  óvodai 
nevelés 

– 75 

 

7. Az Alapító Okiratban 6.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
 Ingatlan 

címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezési joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója 

1. 2025 
Visegrád, 
Fő utca 18. 

72 hrsz. Az intézmény vagyonát az intézmény 
vezetője működteti a mindenkori 
vagyonszabályok (önkormányzati 
rendelet) szerint. 
A használatba adott vagyon feletti 
rendelkezés jogával kapcsolatosan 
Visegrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendelete az 
irányadó. 

alapfokú 
köznevelési 
intézmény 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda Alapító Okiratát módosító okiratot. 
 
(A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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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 

35/2022. (II. 24.) határozata 
 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
9. Visegrád Város Önkormányzat 4/2011. (III. 24.) rendelete a Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról módosításáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

dr. Szabó Ferenc: A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására szükséges az 
SZMSZ módosítása a rendkívüli ülések összehívásának szabályai vonatkozásában. Kéri a 
módosított SZMSZ elfogadását.  
 
Abonyi Géza: Az ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) ör. módosítását. 
 
Az 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
10.  Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról 
     Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző HVI vezető 
 
dr. Szabó Ferenc: A Választási Bizottság választott, valamint megbízott (delegált) tagokból 
áll. A választási törvény szerint legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja 
meg a képviselő-testület a tagokat. A javasolt tagok korábbi SZSZB tagok, illetve önként 
jelentkezett személyek, akik megfelelnek a törvényes feltételeknek. Az indítványhoz módosító 
javaslat nem nyújtható be, illetve egy szavazással kell dönteni. Kéri a javaslat elfogadását. 

 
 
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 
36/2022. (II. 24.) határozata 

Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról 

Visegrád Város Képviselő-testülete a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a 2013. 
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Visegrád Város Szavazatszámláló bizottsági tagok 
 
Mundiné Bocskai Zsuzsanna  
Molnár Erzsébet   
Burgermeister Ágnes   
Gyurián Zoltán 
Oláhné Varga Ildikó   
Farkasné Lődi Emma    
Székelyné Fieszl Rita 
Papaneczné Papp Éva    
Bozzai Dávid   
Galszter Jánosné    
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző HVI vezető 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző HVI vezető 
 
 
11. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán az 1082/4 hrsz-ú, 

valamint az 1084 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) területén a partnerségi egyeztetése 
során beérkezett véleményre adott válasz elfogadásáról, és a véleményezési szakasz 
lezárásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
 
 
 
Kálmán Kinga településrendező elmondja, a partnerségi egyeztetés során 2 észrevétel 
érkezett be, melyekre a választervezet elkészült. A jelentősebb észrevétel a beépítési 
paraméterekre (kisebb épületmagasság), a másik a megengedett legkisebb zöldfelületre 
vonatkozik (50%-nál alacsonyabb ne legyen). 
A módosítások a fejlesztővel is egyeztetve lettek, akik elfogadták azokat.  
 
Eőry Dénes: Kéri a véleményekre adott válaszok elfogadásával a módosítás támogatását, 
valamint a véleményezési szakasz lezárását. 
 
 
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 
37/2022. (II. 24.) határozata 

 
 

Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán az 1082/4 hrsz-ú, 
valamint az 1084 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) területén a partnerségi egyeztetése 

során beérkezett véleményre adott válasz elfogadásáról, és a véleményezési szakasz 
lezárásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása kapcsán az 1082/4 hrsz-ú, valamint az 1084 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) 
területén a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményre adott válaszokat elfogadja, a 
véleményezési szakasz lezárja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 
 
 
12. Visegrád város településrendezési eszközeinek módosításáról az Eurovelo 6 

kerékpáros útvonal mentén 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A kerékpárút elkészüléséhez szükséges Visegrád város településrendezési 
eszközeinek módosítása, melynek költségét a Cívis Komplex Mérnök Kft. mint a beruházás 
tervezője viseli. AZ EKO Építész Kft. árajánlata alapján elkészült a tervezési szerződés 
tervezete, melynek kéri elfogadását. 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2022. (II. 24.) határozata 

 
 

Visegrád város településrendezési eszközeinek módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros 
útvonal mentén 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításával az Eurovelo 6 
kerékpáros útvonal kapcsán, ajánlata alapján megbízza az EKO Építész Kft-t, 



 16 

2. a költségviselő: Cívis Komplex Mérnök Kft. 
 

(A háromoldalú Tervezési Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           5 /2022. 
Határozatok száma: 39-45 /2022. (III. 03.)  
Rendelet száma:     
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. március 03-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
1. A Visegrád 1288/1 (kórház melletti ingatlan) hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

 
2. Egészségház felújítás közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 
3. Kálvária felújításáról 

 
4. Duna menti árvízvédelmi beruházás Támogatási Szerződésének 

módosításáról 
 

5. Visegrád belterület 502/1 hrsz-ú ingatlanon (Visegrád, Török utca 11.) a 
jelzálogjog bejegyzés törléséről 
 

6. A Visegrád 85/6, 86, 88, 85/1 és 85/5 hrsz-ú ingatlanok (plébánia, iskola, 
tornacsarnok) telekhatár rendezéséről 

 
7. A visegrádi Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséhez 

szükséges tervek elkészítéséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 03-án 18:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
Eőry Dénes polgármester    
Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Ügyrendi javaslata az 5-ös és 8-as 
napirendi pont levétele.                 
A módosítást, illetve a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 

1. A Visegrád 1288/1 (kórház melletti ingatlan) hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A 90/2021. (IV. 29.) számú polgármesteri határozat alapján az 1288/1. hrsz-ú 
osztatlan közös ingatlan ketté osztásra került a kórház és az önkormányzat között. A kórház 
most szeretné a meglévő ingatlanjához csatolni ezt a területet (1/2) fejlesztés céljából.  
 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta. 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2022. (III. 3.) határozata 

 
A Visegrád 1288/1 (kórház melletti ingatlan) hrsz-ú megosztásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 90/2021. (IV. 29.) határozatot, 
2. elfogadja a határozat mellékletét képező Frankcity Bt. által készített, 2-5/2021 

munkaszámú változási vázrajzot, 
3. felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására. 

 
(A változási vázrajz jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
2. Egészségház felújítás közbeszerzési eljárás kiírásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A Stabil Kft. által a kiviteli tervek elkészültek a felújításra vonatkozóan, a 
közbeszerzési eljárás megindításáról a bizottság tárgyalt. 
Abonyi Géza: A bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta a közbeszerzési eljárás 
megindítását a jelentkezett cégek közül. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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40/2022. (III. 3.) határozata 
 

Egészségház felújítás közbeszerzési eljárás kiírásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta az Egészségház felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
megindításáról tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést, 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik 
rész 115.§. (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú közbeszerzési 
eljárás közbeszerzési dokumentumát, 
 

3) a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

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

• TREND Építő Zrt.  (1074 Bp., Baross u. 74., Cg.: 01-10- 045591),  
• HÓD Kft. (2626 Nagymaros, Tégla u. 6., Cg.: 13-09-064722),  
• Kristály-Vár Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2., Cg.: 01-09-872482),  
• "AQUA-PILON" Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8., Cg.: 13-09-063438), 

 
4) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást ajánlattételi felhívásának az 

EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. pontban feltüntetett gazdasági 
szereplők értesítése mellett.  

 
(Az ajánlattételi felhívás jelen határozat mellékletét képezi.)  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

3. Kálvária felújításáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A tervdokumentáció a MeViTo Kft. által elkészült. A kivitelezésre 3 árajánlat 
lett bekérve, melyből 1 ajánlat érkezett. A közbeszerzési tanácsadó, illetve az irányító hatóság 
jelezte, hogy ez alapján is lehet döntést hozni. 
 
Abonyi Géza: A bizottság javasolja a GEOSZOLG Kft. megbízását a felújítással. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2022. (III. 3.) határozata 
 

A Kálvária felújításáról 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy a Kálvária felújításával - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a GEOSZOLG Kft.-t bízza meg a 2022. február 18. napján kelt 
árajánlata alapján, 48.715.100.-Ft + 27% Áfa, mindösszesen bruttó 61.868.177.-Ft 
összegben, 

2. a Kálvária felújítására a Nemzeti Kulturális Alap 20.000.000.-Ft támogatást biztosít, a 
fennmaradó összeg a Visegrád 700 fejlesztési programból kerül biztosításra,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a GEOSZOLG Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a Vállalkozási Szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

 
4. Duna menti árvízvédelmi beruházás Támogatási Szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A projektből a gátelem tároló épület kivitelezése van hátra, a vállalkozási 
szerződés is aláírásra került már. A Támogatási Szerződés 8. módosítására a határidők 
változása végett van szükség.  
 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta. 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2022. (III. 3.) határozata 

 
Duna menti árvízvédelmi beruházás Támogatási Szerződésének módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Duna menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” (projekt azonosítószám: KEHOP-1.4.1-15-2016-00002) a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződést a szakaszolt projekt II. 
szakaszának megvalósítására. 
 
(A Támogatási Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Cabello Dávid projektmenedzser, dr. Szabó Ferenc jegyző 

5. Visegrád belterület 502/1 hrsz-ú ingatlanon (Visegrád, Török utca 11.) a jelzálogjog 
bejegyzés törléséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta a jelzálogjog 
törlését. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2022. (III. 3.) határozata 

 
A Visegrád 502/ 1 hrsz jelzálogjog bejegyzésének törléséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrád belterület 502/1 helyrajzi 
számú ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett, bejegyző határozat: 41469/2001. (2000. 05. 29.) 
alatti terhelés törléséhez, mint a Nagyközségi Tanács VB. jogutódja hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

6. A Visegrád 85/6, 86, 88, 85/1 és 85/5 hrsz-ú ingatlanok (plébánia, iskola, 
tornacsarnok) telekhatár rendezéséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Szükséges az iskola, tornacsarnok és plébánia közti telekhatár rendezése, 
Bonifert Csaba elkészítette a változási vázrajzokat. 
 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, egyhangúlag javasolja a változási 
vázrajzok elfogadását. 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2022. (III. 3.) határozata 

 
A Visegrád 85/6, 86 és 88 hrsz-ú ingatlanok (plébánia, iskola, tornacsarnok) telekhatár 

rendezéséről 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a határozat mellékletét képező Bonifert Csaba által készített, 101-1/2021 és a 

15/2022 munkaszámú változási vázrajzokat, 
2. felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajzok és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás dokumentumainak aláírására. 
(A változási vázrajzok a jelen határozat mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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7. A visegrádi Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséhez szükséges 

tervek elkészítéséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A tervezésre vonatkozó árajánlatokat az önkormányzat bekérte, a bizottság 
többször is tárgyalta.   
 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság javasolja a legkedvezőbb árajánlatot tevő MeViTo 
Kft. megbízását. 
A bizottság kéri, a hivatal támogassa ezt munkát, a meglévő dokumentumokat bocsájtsa 
rendelkezésre, illetve kéri, hogy a tervezési munka előtt egy bizottsági megbeszélés keretén 
belül legyen tájékoztatás az elképzelésekről. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2022. (III. 3.) határozata 

 
A visegrádi Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséhez szükséges tervek 

elkészítéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy a Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséhez 
szükséges tervek elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő 
tartalommal a MeVito Mérnökiroda Kft.-t bízza meg a 2022. február 28. napján kelt 
árajánlata alapján, 3.402.000.-Ft + 27% Áfa, mindösszesen bruttó 4.320.540.-Ft 
összegben, 

2. a tervezési költséget a költségvetési rendelet Magyar László Tornacsarnok felújítása, 
bővítése kiadási előirányzat tartalmazza, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a MeVito Mérnökiroda Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a Tervezési Szerződést kösse meg.  

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

         Eőry Dénes                                    dr. Szabó Ferenc 
       polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           6 /2022. 
Határozatok száma: 46-48 /2022. (III. 24.)  
Rendelet száma:     
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. március 24-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 
1. Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
2. TOP Plusz-1.1.3-21 pályázati részvételről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 24-én 18:50 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
 

                                               Eőry Dénes  
Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Az ismertetett napirendet a testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. 
 
1. Fizetős parkolás bevezetéséről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság határozata alapján 3 árajánlat lett bekérve a 
parkolóautomaták beszerzésére. A Legkedvezőbb ajánlatot a NORT Kft. adta. Kéri a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselők kérik a határozat kiegészítését a bérleti díj összegével (1.000.000.-Ft + 
Áfa/hó/10 db. automata) a szoftver és licence díjra kiterjesztve az automatákra.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2022. (III. 24.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Nort Kft-vel, 1.000.000.-
Ft + Áfa/hó/10 db. automata szerződést köt parkoló automaták 1 éves bérleti 
konstrukcióban történő beszerzésére, a működést biztosító szoftverrel együtt, 

2. a bérleti díjat a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
2. TOP Plusz-1.1.3-21 pályázati részvételről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Kéri a testület támogatását a TOP plusz-1.1.3-21 pályázaton való részvételhez, 
mely számos lehetőséget nyújt a pályázati felhívásnak megfelelő terület, a Nagyparkoló, 
KRESZ-park fejlesztésére, mint parkolóhelyek, mosdó, játszótér elemek, világítás… 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2022. (III. 24.) határozata 

 
Csatlakozás a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszterhez 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási kérelmet nyújt be a Börzsöny 
Kapuja Innovációs Klaszterhez. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Anda Bálint: Kéri a következő határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a pályázat 
részletes tartalma a következő bizottsági és testületi ülésen kerüljön meghatározásra. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2022. (III. 24.) határozata 

 
TOP Plusz-1.1.3-21 pályázati részvételről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP Plusz-1.1.3-21 
pályázaton részt vesz, felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat 
részletes tartalmát a következő Városfejlesztési Bizottsági/Képviselő-testületi ülésen 
határozza meg. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

        Eőry Dénes                                     dr. Szabó Ferenc 
       polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           7 /2022. 
Határozatok száma: 49-55 /2022. (III. 31.)  
Rendelet száma:            5-7/2022. (IV. 01.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. március 31-én megtartott soros nyílt üléséről 

 
 
 

1. Tájékoztató a 2022. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 
 

2. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása az 1082/4 hrsz-ú 
telek, valamint az 1084 hrsz-ú telek területén (volt MNB üdülő területe) 
 

3. Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról – 
elfogadási és hatálybaléptetési szakasz 
 

4. Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több 
részterületen 
 

5. Visegrád Város Önkormányzat 8/2006. (IV. 28.) számú rendelete a városi 
kitüntetésekről módosításáról 
 

6. Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent 
László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs 
munkái, kiviteli terv elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 

7. A Váci Tankerületi Központ véleményezési kérelméről 
 

8. Top Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz megalapozó 
dokumentum készítése  
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 31-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző, pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 27 határozat, melyből 24 végrehajtásra került, 3 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről a tájékoztató kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2022. (II. 24.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. január 27. – 2022. 
február 24. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Eőry Dénes: Napirendi javaslata, a 8. napirendi pont, Visegrád Sportjáért Közalapítvány 
támogatási kérelme kerüljön le (a bizottságok elvi támogatásuk mellett kérik a kérelem 
részletes kidolgozását), helyette a TOP PLUSZ.1.1.3-21. pályázat előkészítése kerüljön 
tárgyalásra. 
 A módosítást, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
1. Tájékoztató a 2022. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A Kulturális Bizottság tárgyalta, felkéri elnökasszonyt a tájékoztatásra. 
 
Gerstmayer Beáta: Cseke László a bizottságnak beszámolt az előkészületekről. Elmondta, 
valószínűleg az idei évben rendezhetik meg ezen a helyszínen utoljára a lovagi tornákat, mert 
a múzeum jövő évtől feltárásokat kíván végezni a területen. Így majd új helyszínt kell találni 
az eseménynek, illetve tervezés alatt a nagy nyitott lelátó fedése. 
A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2022. (III. 31.) határozata 

 
A 2022. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László 
tájékoztatóját a 2022. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészületeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezetője 

 
 

2. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása az 1082/4 hrsz-ú telek, 
valamint az 1084 hrsz-ú telek területén (volt MNB üdülő területe) 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Az alaposan előkészített, beérkezett javaslatokkal módosított, az állami 
főépítész által elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását a bizottság tárgyalta, kéri 
elnökúr tájékoztatását. 
 
Abonyi Géza: A bizottság támogatja az elkészült munkát, illetve a beruházást. 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 5/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

3. Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról – elfogadási 
és hatálybaléptetési szakasz 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A hatóságok által is már elfogadott településrendezési eszközök, valamint a 
településszerkezeti terv módosítását a bizottság tárgyalta, kéri elnökúr tájékoztatását. 
 
Abonyi Géza: A bizottság javasolja a módosítások elfogadását. 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2022. (III. 31.) határozata 

A 55/2019. (III. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Visegrád Város Településszerkezeti terve 

több ponton történő módosításáról  
 

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 45.§ (1)-(2) bekezdései 
szerint elfogadja Visegrád Város Településszerkezeti terve módosítását jelen határozat 
1. és 2. melléklete szerint. 

 
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 
1. melléklet: „Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása több 

részterületen” tervlap kivágatok 
2. melléklet: a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása 

 
3. A több ponton (sportpálya területénél és a 02/3 hrsz-ú teleknél) végzett módosítás 

eredményeként a biológia aktivitás érték a település közigazgatási területén nőtt 3,31-
gyel, így összesen: 26.404,42 + 3,31 = 26.407,71 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv 
módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg 
az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 6/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 
 
 
 

 
4. Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több részterületen 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Ismét szükségessé vált a településrendezési eszközök módosítása (Helyi Építési 
Szabályzat, Szabályozási Terv, illetve Településszerkezeti terv módosítása). 3 tervezési 
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árajánlat érkezett, a legkedvezőbbet az EKO ÉPÍTÉSZ Kft. nyújtotta be. A bizottságok 
tárgyalták, kéri az elnökök tájékoztatását. 
 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési Bizottság indokoltnak tartja az újabb HÉSZ-módosítást. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság javasolja az EKO Kft. ajánlatát elfogadni, kérik, 
hogy a határozati javaslatba az összeg kerüljön bele.  

 
 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2022. (III. 31.) határozata 

 
Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több részterületen 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  megbízza ajánlata alapján bruttó 4.445.000.-Ft. összegért az EKO ÉPÍTÉSZ Kft-t a 
tárgyi tervezési munkával, 

2. jóváhagyja az előzetes tájékoztatási szakasz megindítását és felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban meghatározott tervezési szerződés megkötésére, 

3. a pénzügyi forrást Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
„Általános tartalékok” kiadási előirányzatának terhére biztosítja. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 

 
 

5. Visegrád Város Önkormányzat 8/2006. (IV. 28.) számú rendelete a városi 
kitüntetésekről módosításáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A Kulturális Bizottság tárgyalta a módosítási javaslatot, felkéri elnökasszonyt a 
tájékoztatásra. 
 
Gerstmayer Beáta: Dr. Kucsera Tamás Gergely, Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány elnökének javaslata, hogy a Niedermüller József díj 3 
kategóriában legyen kiosztható (a jelenlegi életmű, életpálya közi díj egészüljön ki a 
közösségi díj kategóriával). A bizottság javasolja a rendelet módosítását, illetve kiegészítését. 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat 8/2006. (IV. 
28.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletet 
módosítását. 
 
Az 7/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6. Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László u. 
550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái, kiviteli 
terv elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság átnézte a 3 érvényes ajánlatot, javasolja a legkedvezőbb 
árajánlatot adó MeViTo Kft. megbízását. 
 
Eőry Dénes: Köszöni a bizottságok előkészítő munkáját, kéri a javaslat elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2022. (III. 31.) határozata 

 
Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László u. 550 

hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái, kiviteli terv 
elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, 
Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs 
munkái kiviteli terv elkészítésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat 
mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal –Mevito Mérnökiroda Kft.-t 
(2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.) bízza meg a 2022. február 22. napján kelt 
árajánlata alapján, nettó 850.000.- Ft +27% Áfa, mindösszesen bruttó 1.079.500- Ft 
összegben, 

2. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Mevito Mérnökiroda Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
7. A Váci Tankerületi Központ véleményezési kérelméről 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A Tankerület kérése, hogy a művészetoktatás maximális tanulói létszáma 60 főről 
70-re legyen emelve a megnövekedett igény miatt. Kéri az átszervezési javaslat elfogadását, 
melyet a Kulturális Bizottság is támogat. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2022. (III. 31.) határozata 

 
 

                       a Váci Tankerületi Központ véleményezési kérelméről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Tankerületi 
Központ átszervezési javaslatát, - az alapfokú művészetoktatás maximális létszámának 
növelését 60 főről 70 főre, elfogadja.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

8. Top Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz megalapozó 
dokumentum készítése  
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A pályázat beadáshoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítésére 3 árajánlat 
lett bekérve, a legkedvezőbb ajánlatot a Tenderauditor Kft. adta. Kéri a határozati javaslat 
elfogadását. 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2022. (III. 31.) határozata 

Top Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz megalapozó 
dokumentum készítése 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Top Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés megalapozó 
dokumentációjának elkészítésével, a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a TENDERAUDITOR Kft-t bízza meg 2022. március 25. 
napján kelt árajánlata alapján, bruttó 3.683.000 Ft összegben,  

2. a megalapozó dokumentációjának elkészítésére 3.683.000 Ft-ot biztosít a 2022. évi 
költségvetés Általános Tartalékok kiadási előirányzatának terhére, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a TENDERAUDITOR Kft-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a szerződést kösse meg.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Egyebek: A képviselők jelezték a televíziónézők felé, a következő Visegrádi Hírekben 
figyeljék a GIRO d Italia’ május 06-i kerékpárversenyről szóló tájékoztatókat a 
forgalomkorlátozásokkal kapcsolatosan. 
Abonyi Géza felkérte polgármester urat, hogy a Csukavölgy csatornázásával kapcsolatosan 
egyeztessen az ott lakókkal. 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           8 /2022. 
Határozatok száma: 56 /2022. (IV. 05.)  
Rendelet száma:            
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. április 05-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

 
1. TOP Plusz-1.1.3-21 pályázati részvételről, jelentős turisztikai attrakcióval 

rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói 
hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 05-én 18:40 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 4 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 

 
1. TOP Plusz-1.1.3-21 pályázati részvételről, jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező 

települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása 
a komplex élményszerzés érdekében  

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Helyszíni bejárást követően a tervezők készítettek egy vázlat koncepció tervet, 
melyet a bizottság is tárgyalt. Ehhez kapcsolódik egy tervezői árajánlat elfogadása, mely a 
pályázat benyújtásához szükséges. 3 árajánlat lett kérve, a legkedvezőbbet az S-TÉR Kft. 
adta. A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta. 
 
Abonyi Géza: Több módosítási javaslatot megfogalmazott a bizottság, de elfogadta az 
alapkoncepciót, támogatja az S-TÉR Kft. megbízását. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           9 /2022. 
Határozatok száma: 57-58 /2022. (IV. 21.)  
Rendelet száma:            8-9 /2022. (IV. 21.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. április 21-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

 
1. Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról – 

elfogadási és hatálybaléptetési szakasz, Visegrád Város Helyi Építési 
Szabályzatának módosítása az 1082/4 hrsz-ú telek, valamint az 1084 hrsz-ú 
telek területén (volt MNB üdülő területe) 
 

2. V4 országokból érkező ifjúsági csoportok programjainak megvalósítása 
 

3. Visegrádi Nemzetközi Palotajáték nyitott lelátója fedése 
 

4. Egészségház felújítás közbeszerzési eljárás lezárásáról – ZÁRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 21-én 17:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző, pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
A testület a napirendet 4 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
 
 

1. Visegrád településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSZ) felülvizsgálatáról – elfogadási 
és hatálybaléptetési szakasz, Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása 
az 1082/4 hrsz-ú telek, valamint az 1084 hrsz-ú telek területén (volt MNB üdülő 
területe) 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Bártfai István képviselő megérkezett, a testület létszáma 6 fő. 
 
Füzes András: A 03.31-i ülésen a testület elfogadta a1082/4, illetve a 1084 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítását, illetve magát a HÉSZ módosító rendeletet. 
Technikai módosításra, javításra van szükség, mert a két rendelet rossz sorrendeben került 
elfogadásra, valamint az MNB üdülő területére (kis és nagyépület) vonatkozó rendeletnél 
elírás történt. 
A képviselők kérdésére, miszerint nincs-e szükség újabb elfogadási eljárásra, dr. Szabó 
Ferenc jegyző elmondja, hogy mivel még hatályba lépés előtt kerül sor a módosításra, nincs. 
 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Helyi építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 
27.) önkormányzati rendeletet módosítását, majd ugyanezen rendelet a 1082/4 hrsz és 1084 
hrsz. ingatlanokra vonatkozó módosítását. 
 
A 8/2022. (IV. 21.) és a 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 

2. V4 országokból érkező ifjúsági csoportok programjainak megvalósítása 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A minisztérium megküldte támogatói döntését a programok megvalósítására, a 
pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Abonyi Géza: A bizottság támogatja, de javasolja, az elszámolás ne az önkormányzaton 
keresztül történjen, illetve a visegrádi gyerekek is hasonló programban részesüljenek egy 
másik V4-es országban. 
 
Eőry Dénes: Mivel a támogatói okiratban az önkormányzat szerepel, mint támogatott, az idő 
rövidsége miatt a változtatás nem lehetséges. 
 
Gerstmayer Beáta és Anda Bálint kérik, a jövőben az ilyen ügyek kerüljenek a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság elé is. 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2022. (IV. 21.) határozata 

 
V4 országokból érkező ifjúsági csoportok programjainak megvalósítása 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a V4 országokból érkező 
ifjúsági csoportok programjainak megvalósítását. A testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a támogatási összeg, 8 millió forint erejéig kötelezettséget vállaljon a program 
megvalósításának érdekében. A szervezők vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy juthatnak 
el a visegrádi gyermekek a V4 országaiba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

3. Visegrádi Nemzetközi Palotajáték nyitott lelátója fedése 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Az elmúlt évek tapasztalata alapján indokolttá vált a 2200 főt befogadó lelátó 
lefedése. A Minisztérium elvi támogatását adta a lelátó lefedésére, melyre az önkormányzat 
44.263.310 forintot kér. A támogatói okirat várhatóan e hónapban aláírásra kerül. A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta, kéri Abonyi Géza tájékoztatását. 
 
Abonyi Géza: A bizottság támogatja a lelátó lefedését. Kéri a határozati javaslat kiegészítését 
az összeggel, valamint hogy a forrás folyósítását követően történjen a kivitelezés. 
 

 
 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2022. (IV. 21.) határozata 

 
Visegrádi Nemzetközi Palotajáték nyitott lelátója lefedése 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajáték nyitott lelátója lefedését. A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
beérkezett árajánlatok alapján a támogatási összeg erejéig, 44.263.310 forint kötelezettséget 
vállaljon, a forrás rendelkezésre állását követően a kivitelezés megvalósításának érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           10 /2022. 
Határozatok száma:   60-67 /2022. (IV. 28.)  
Rendelet száma:             
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. április 28-án megtartott soros nyílt üléséről 

 
 
 

1. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság a 2021. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetéről 
 

2. Házi és üzemorvos beszámolója a 2021. évi munkájáról 
 

3. A Visegrádi Fellegvár Óvoda és a kisoroszi Fekete István Mesesziget Óvoda, 
Mini Bölcsőde és Konyha közötti együttműködési megállapodásról 
 
 

4. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház termálvíz értékesítési 
szerződéséről 
 

5. Termelői piac, építésztábor szerződésekről 
 

6. Ruritage pályázatról 
 

7. Visegrád Város 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

Meghívott: 
                                                Krauth Ferenc r. alezredes/kapitányságvezető 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 11 határozat, melyből 8 végrehajtásra került, 3 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről a tájékoztató kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2022. (IV. 28.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. március 31. – 2022. 
április 28. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Kéri a 4. napirendi pont levételét, a módosítást, majd a módosított napirendet a testület 
egyhangúlag elfogadja.  
 
 
1. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság a 2021. évi munkájáról és a 

közbiztonság helyzetéről 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Köszönti Krauth Ferenc rendőralezredes urat, felkéri a tájékoztatásra. 
 
Krauth Ferenc: Röviden értékeli a tavalyi év eredményeit.  Elmondása szerint a település és 
környezetének közbiztonsága a magyarországi átlag felett van. A tájékoztató után a képviselői 
kérdésekre, mint a rendőrőrs működésével, a buszforgalom egyirányúsításával, az éjszakai 
autóversenyekkel, fizetős parkolás bevezetésével kapcsolatosan ad választ. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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61/2022. (IV. 28.) határozata 
 
                       Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság a 2021. évi munkájáról és a 

közbiztonság helyzetéről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szentendrei 
Rendőrkapitányság értékelő jelentését a 2021. évben végzett rendőri tevékenységről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

2. Házi és üzemorvos beszámolója a 2021. évi munkájáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Népjóléti bizottság tárgyalta, kéri Bártfai István elnök tájékoztatását. 
 
Bártfai István: A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. 

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

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

62/2022. (IV. 28.) határozata 
 

Házi és üzemorvosi beszámolója a 2021. évi munkájáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Dr. Balogh 
Mónika háziorvos 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

3. A Visegrádi Fellegvár Óvoda és a kisoroszi Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini 
Bölcsőde és Konyha közötti együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A Kulturális bizottság tárgyalta, elnökasszony tájékoztatása szerint elfogadásra 
javasolja az együttműködési megállapodást. 
 
 
 
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 

63/2022. (IV. 28.) határozata 
 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda és a kisoroszi Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini 
Bölcsőde és Konyha közötti együttműködési megállapodásról 

 
                   

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodást a 2022. évre a Visegrádi Fellegvár Óvoda és a kisoroszi 
Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha között. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

 
4. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház termálvíz értékesítési 

szerződéséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, tájékoztasson a döntésükről. 
 
Schandl Jánosné: A bizottság elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

64/2022. (IV. 28.) határozata 
 

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház termálvíz értékesítési 
szerződéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórházzal 2018. április 27-én megkötött termálvíz értékesítési szerződést, újabb 1 év 
határozott idővel meghosszabbítja, változatlan feltételekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
visegrádi lakosok részére „Legyen fontos az egészségünk” szűrőprogram, 2022-es évben, és 
2023. május 1-ig, térítésmentesen folytatódjon. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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5. Termelői piac, építésztábor szerződésekről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Schandl Jánosné: A pénzügyi bizottság a termelői piac működtetésével kapcsolatos 
áremelést elfogadta, az építésztáborral kapcsolatban pedig kéri a költségek részletes 
feltűntetését a döntéshez. 
 
Eőry Dénes: Ez esetben a termelői piac feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésről kell 
ma szavazni, az építésztábor szerződésről majd a hiánypótlás után. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

65/2022. (IV. 28.) határozata 
 

visegrádi termelői piac működtetéséről feladatainak ellátásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a visegrádi termelői piac feladatainak ellátásához a 2022-es évre megbízási szerződést 
köt Szabados Ákos egyéni vállalkozóval havi bruttó 75.000.-Ft. összegért, 

2. a megbízási díj összegét a költségvetési rendeletben biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

6. Ruritage pályázatról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A pályázat workshopok szervezésére ad lehetőséget, helyi termék és egyéb 
témakörökben. 

 
Schandl Jánosné: A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

66/2022. (IV. 28.) határozata 
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4 workshop megrendezése a Ruritage projekt keretében 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-tesülete: 
1.  úgy dönt, hogy RURITAGE - Rural regeneration through systemic heritage-led 

strategies (Pályázat kódja: SC5-21-2016-2017) pályázaton konzorciumi partnerként –
vállalkozási szerződés szolgáltatás teljesítésére a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesületet bízza meg, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a RURITAGE - Rural regeneration through 
systemic heritage-led strategies (Pályázat kódja: SC5-21-2016-2017) pályázat minden 
szakaszában az önkormányzat nevében eljárjon és minden szükséges dokumentumot, 
különösen a konzorciumi partneri megállapodást aláírjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

7. Visegrád Város 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Eőry Dénes kérdésére a pénzügyi, illetve ügyrendi bizottság elnökei jelzik, elfogadásra 
javasolják a 2022. évi összesített közbeszerzési tervet. 

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

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

67/2022. (IV. 28.) határozata 
 

Visegrád Város Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visegrád Város Önkormányzat 2022. 
évi összesített közbeszerzési tervét jóváhagyja. 
(A 2022. évi összesített közbeszerzési terv a határozat melléklete.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Szabó Csaba ügyvéd, közbeszerzési 
tanácsadó 

Egybek:  
 
Gerstmayer Beáta és Schandl Jánosné egészségházzal kapcsolatos kérdéseire Eőry Dénes 
elmondja, előreláthatóan a terület jövő héten átadásra kerül, az udvar nagy része munkaterület 
lesz, egy sáv biztosítva lesz a gyalogos közlekedésnek. A termelői piac a rendezvénytérre 
kerül át. A felújítás befejezésének határideje 2022. 12.01. 

 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
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Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           11 /2022. 
Határozatok száma: 68-70 /2022. (V. 10.)  
Rendelet száma:            10 /2022. (V. 10.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

1. Fizetős parkolás bevezetéséről – parkolási rendeletről 
 

2. Az ebr42 542 079 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, 
Pázmány Péter utca és Mátyás király utca határán lévő támfalkárok (út, 
pince) helyreállítása kivitelezési munkáinak elvégzésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
 

3. Tornacsarnok környezetének rendezéséről, közbeszerzési eljárás kiírásáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 10-én 19:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző, pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Az ismertetett napirendet a 
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. Fizetős parkolás bevezetéséről – parkolási rendeletről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A bizottság tárgyalt a parkolási rendeletről, illetve a parkolóőri státuszról szóló 
javaslatról. 
 
Abonyi Géza: A városfejlesztési bizottság mind a rendelet, mint a határozati javaslat 
elfogadását támogatja. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Visegrád Város parkolási rendjéről szóló 
10/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletet. 
 
Az 10/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2022. (V. 10.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. egy fő teljes állású, 6 havi munkaidőkerettel, munka törvénykönyve hatály alá tartozó 
parkolóőri státuszt hoz létre a kertészeti csoporton belül, 2022. június 1-től, 

2. a parkolási feladatok forrását a költségvetés általános tartaléka biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Az ebr42 542 079 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Pázmány Péter 
utca és Mátyás király utca határán lévő támfalkárok (út, pince) helyreállítása 
kivitelezési munkáinak elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
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    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

 
Eőry Dénes kérésére Schandl Jánosné, a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatást ad arról, 
hogy a bizottság javasolja a legjobb ajánlatot tevő Geoszolg Kft. megbízását a helyreállítással, 
valamit a bontással kapcsolatos költségeket az önkormányzat önerőből finanszírozza. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2022. (V. 10.) határozata 

 
Az ebr42 542 079 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Pázmány Péter 

utca és Mátyás király utca határán lévő támfalkárok (út, pince) helyreállítása 
kivitelezési munkáinak elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy az ebr42 542 079 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, 
Pázmány Péter utca és Mátyás király utca határán lévő támfalkárok (út, pince) 
helyreállítása kivitelezésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét 
képező árajánlatban szereplő tartalommal – Geoszolg Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Szent 
Imre utca 27.) bízza meg a 2022. május 08. napján kelt árajánlata alapján, nettó 
20.128.890.- Ft +27% Áfa, mindösszesen bruttó 25.563.690- Ft összegben, 

2. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Geoszolg Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

3. úgy dönt, hogy a támfal helyreállítás miatt szükséges épületbontást és építési törmelék 
lerakóhelyre történő szállítását önerőből finanszírozza. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
3. Tornacsarnok környezetének rendezéséről, közbeszerzési eljárás kiírásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
  
Eőry Dénes kérésére Abonyi Géza elmondja, a városfejlesztési bizottság a 12 fejes szökőkút 
mellett döntött. Javasolja a közbeszerzési eljárás kiírását. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
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70/2022. (V. 10.) határozata 
Visegrádi Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséről közbeszerzési 

eljárás kiírásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta a Visegrádi Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséről 
közbeszerzési eljárás kiírásáról tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról 
tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést, 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik 
rész 115.§. (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú közbeszerzési 
eljárás közbeszerzési dokumentumát, a Városfejlesztési Bizottság által javasolt 
műszaki tartalommal, a közbeszerzési eljáráson kívül, azon felül meghatároz bruttó 15 
millió forintot Péterfy László Kossuth-díjas szobrászművész által Károly Róbert 
szobor elkészítésére, 
 

3) a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

• TREND Építő Zrt.  (1074 Bp., Baross u. 74., Cg.: 01-10- 045591),  
• SZÉLES ÚT Hungária Kft. (2890 Tata, Failer Jenő utca 2., Cg.: 11-09-

025363), 
• GEOSZOLG Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27., Cg.: 13-09-

067906),  
• Erőss út Kft. (3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8., Cg.: 10-09-029787), 
• Pilis-Logistic Kft. (2085 Pilisvörösvár, Budai út 18., Cg.: 13-09-117730). 

 
4) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást ajánlattételi felhívásának az 

EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. pontban feltüntetett gazdasági 
szereplők értesítése mellett.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           12 /2022. 
Határozatok száma: 71-87 /2022. (V. 26.)  
Rendelet száma:            11-12/2022. (V. 26.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. május 26-án megtartott soros nyílt üléséről 

 
 

Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két ülés között eltelt 
időszak eseményeiről 
 
1. A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

mérlegének és pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
elfogadásáról 

 
2. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2021. 

évről 
 
3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2021. évi 

ellátásáról 
 
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) 
bekezdése alapján 

 
5. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2021. évi végrehajtásáról  
 
6. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 
7. Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
8. A Jaka Trade Kft-vel kötött Településrendezési Szerződéssel kapcsolatban a 

szerződés átruházásáról 
 
9. Orvosi ügyelet többlettámogatási kérelméről 
 
10. A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola támogatási kérelméről 
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11. Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László u. 
550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái kiviteli 
terv elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

 
12. Az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Csukavölgy 

utca (280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkáira érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

 
13. A Visegrád, Pázmány Péter u. 3. szám alatti (ún.: „Lang-ház”) területén gázvezeték 

szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárulás megadásáról 
 
14. Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Pót napirend: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázatról 
 
Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
Schüszterl Károly 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző, pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 11 határozat, melyből 7 végrehajtásra került, 4 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről kiküldött tájékoztató szóban 
kiegészítésre került.  
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2022. (V. 26.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. április 28. – 2022. május 
26. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Eőry Dénes: Napirendi javaslata, pótnapirendnek felvenni a Kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására pályázatát. 
 
Schandl Jánosné kéri „Egyebek” napirendi pont felvételét. 
 
 A módosítást, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
1. A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

mérlegének és pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkéri elnökasszonyt a tájékoztatásra. 
 
Schandl Jánosné: Egy technikai javítás után a beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2022. (V. 26.) határozata 
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A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegének 

és pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja, melyben az 
eszközök és források egyező végösszege: 21.739 e Ft, a saját tőke összege: 21.422 e 
Ft, az adózott eredmény: 8.910 e Ft (veszteség), 

2. tudomásul veszi, hogy a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. adózott eredménye a törvény erejénél fogva nem osztható fel osztalékként.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

2. Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2021. 
évről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkéri elnökasszonyt a tájékoztatásra. 
 
Schandl Jánosné: A mérleget, beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolja a bizottság. 
 

 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2022. (V. 26.) határozata 

 
Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2021. évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának 

elfogadásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2021. évi 
egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja, melyben az eszközök és források egyező 
főösszege: 12.358 e Ft, a saját tőke összege: 12.308 e Ft, az adózott eredmény: -260 e Ft 
(veszteség).  Visegrád Város Önkormányzata osztalék kifizetésére nem tesz javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2021. évi 

ellátásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Népjóléti bizottság tárgyalta, kéri elnök úr tájékoztatását. 
 
Bártfai István: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 

 
 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2022. (V. 26.) határozata 

 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2021. évi 

feladatellátásról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolóját a 2021. évi feladat ellátásról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

 
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) 
bekezdése alapján 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eőry Dénes: Népjóléti bizottság tárgyalta, kéri elnök úr tájékoztatását. 
 
Bártfai István: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 
 
 

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

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2022. (V. 26.) határozata 
 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése 

alapján 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a jegyző Visegrád Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 
készített átfogó értékelését jóváhagyja, 

2. felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.  

 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

5. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2021. évi végrehajtásáról  
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eőry Dénes: A Pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Schandl Jánosné: Kérik, hogy készüljön egy intézkedési terv, a javaslatok kerüljenek 
végrehajtásra, majd ezekről egy tájékoztatást kérnek testületi ülésen. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2022. (V. 26.) határozata 

 
Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzési terv 2021. évi végrehajtását, azzal a 
kiegészítéssel, hogy készüljön intézkedési terv, illetve kéri a belső ellenőri javaslatok 
végrehajtását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

6. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Schandl Jánosné: Röviden ismerteti a számadatokat, végül elmondja, hogy a járvány ellenére az 
önkormányzat jól gazdálkodott, teljesítése megfelelő volt. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
javasolja a zárszámadást. 
 
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 
77/2022. (V. 26.) határozata 

 
2021. évi költségvetési pénzmaradvány beépítése 

 
Visegrád Város Önkormányzat felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása során a 
maradvány előirányzatosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletét. 
 
A 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
7. Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri elnök asszony tájékoztatását. 
 
Schandl Jánosné: Módosítások szükségesek a költségvetésben, a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok nyitott lelátójának fedése miatt, illetve a tartalék alakulásának változása miatt. 
A bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

8. A Jaka Trade Kft-vel kötött Településrendezési Szerződéssel kapcsolatban a szerződés 
átruházásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Szerződés átruházásával kapcsolatosan megkeresés érkezett a Jaka Trade Kt.- 
től, Pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri elnök asszony tájékoztatását. 
 
Schandl Jánosné: A bizottság elfogadásra javasolja a kérelmet. 
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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 
78/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Jaka Trade Kft-vel kötött Településrendezési Szerződéssel kapcsolatban a szerződés 

átruházásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a Jaka Trade Kft-vel, 2021. július 22-én megkötött településrendezési 

szerződéssel kapcsolatban a szerződő fél átruházását a Fortress Garden Kft-re, 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződésátruházás aláírására. 

 
(A Megállapodás Szerződésátruházásról jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

9. Orvosi ügyelet többlettámogatási kérelméről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Dr. Magyar Zsombor kérelemmel fordult az önkormányzatokhoz, az ügyelet 
működéséhez szükségessé vált a hozzájárulás megemelése, 70.- Ft/ fő-ről 140.- Ft/fő-re. 
Pénzügyi és Népjóléti bizottság tárgyalta. 
 
Az elnökök tájékoztatása szerint a bizottságok javasolják a kérelem elfogadását, a Népjóléti 
bizottság javasolja az idegenforgalmi adó emelését, mivel az orvosi ügyelet az idelátogatók 
számára is elérhető szolgáltatás. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2022. (V. 26.) határozata 

 
Az orvosi ügyelet többlettámogatási kérelméről 

                   
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tahitótfalu Orvosi Ügyelet Kft kérelmét 
támogatja és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére. A szükséges 
fedezetet, 880 e Ft-ot a 2022. évi költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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10. A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola támogatási kérelméről 
       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Az intézményvezető a parajdi tábor utazási költségeihez kér támogatást. A 
kulturális, illetve a Pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Schandl Jánosné: Javasolja a támogatási kérelem elfogadását, 10.000.- Ft/fő összegben. 
Kérik a jövőben a pályázat benyújtását az erre a célra használható Testvérvárosi alap 
pályázatra. 
 
Gerstmayer Beáta: A Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja a Kulturális bizottság. 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola támogatási kérelméről 

                   
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 2022. július 16-23. parajdi testvériskolai táborozáshoz az 
útiköltséget, 10.000 forint/fő összegben biztosítja, a költségvetési rendelet általános tartaléka 
terhére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
11.  Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László 

u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái kiviteli 
terv elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság javasolja a 3 ajánlattevő közül a Geoszolg Kft. 
megbízását. 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2022. (V. 26.) határozata 
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Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László u. 550 
hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái kivitelezésére 

érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, 
Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs 
munkái kivitelezési munkáinak elvégzésére érkezett árajánlatok tekintetében - a 
határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal –Geoszolg Kft.-t (2085 
Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.) bízza meg a 2022. május 18. napján kelt árajánlata 
alapján, nettó 8.491.100.- Ft +27% Áfa, mindösszesen bruttó 10.783.697- Ft 
összegben, 

2. a költségeket vis maior pályázatból (Támogatói Okirat száma: BMVIS/272-1/2021 
biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Geoszolg Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
12.  Az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Csukavölgy 

utca (280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkáira érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság javasolja a legjobb ajánlatot tevő Geoszolg Kft. 
megbízását. 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2022. (V. 26.) határozata 

 
Az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Csukavölgy utca 

(280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkáira érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, 
Csukavölgy utca (280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkái 
elvégzésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal –Geoszolg Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 
27.) bízza meg a 2022. május 18. napján kelt árajánlata alapján, nettó 4.179.000.- Ft 
+27% Áfa, mindösszesen bruttó 5.307.330- Ft összegben, 

2. a költségeket bruttó 5.166.000 forint összegben vis maior pályázatból (Támogatói 
Okirat száma: BMVIS/272-1-/2021), a fennmaradó összeget a költségvetési rendelet 
vis maior sora terhére biztosítja, 
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3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Geoszolg Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
13.  A Visegrád, Pázmány Péter u. 3. szám alatti (ún.: „Lang-ház”) területén gázvezeték 

szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárulás megadásáról 
       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Abonyi Géza: A Városfejlesztési bizottság tárgyalta, javasolja a kérelem elfogadását. 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Visegrád, Pázmány Péter u. 3. szám alatti (ún.: „Lang-ház”) területén gázvezeték 

szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárulás megadásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulást ad az önkormányzat 
tulajdonában lévő, jelenleg felújítás alatt álló ún.: „Lang-ház” ingatlanra (2025 Visegrád, 
Pázmány Péter utca 3., Visegrád belterület 610 hrsz.), gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez 
a szomszéd ingatlan javára.   
 
(A változási vázrajz jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
14. Fizetős parkolás bevezetéséről 
       Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A fizetős parkolás kialakítása további döntéséket igényel. 
 
Abonyi Géza: Városfejlesztési bizottság tárgyalt mind a szoftverrendszer ellátásáról, a 
burkolati jelek felfestéséről, mind a fémpénz elszállításáról. 
 
A képviselők hosszas megbeszélés után úgy döntenek, a felfestésről szóló határozat most csak 
a Fő utca templom és Mátyás szobor közötti szakaszáról szóljon, a templom és Millenniumi 
kápolna közötti rész felfestéséről egy bejárás után döntsenek. 
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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 
84/2022. (V. 26.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a Nort Kft. ajánlatát, a parkolóautomaták üzemeltetésére szolgáló felhő 
alapú szerveren lévő szoftverrendszer ellátására, 

2. a fizetős parkolás bevezetésével járó kiadást a költségvetési rendelet általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
(A Nort Kft. szerződése jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2022. (V. 26.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a parkolóhelyek felfestésére a legjobb ajánlatot adó Belfry UT Kft. 
(1016 Budapest, Hegyalja út 7-13 4. em.) ajánlatát, fehér színnel, bruttó 800 
forint/fm áron, a Fő utcán a templomtól a Mátyás szoborig tartó részére, 

2. a fizetős parkolás bevezetésével járó kiadást a költségvetési rendelet általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 

(A Belfry UT Kft. ajánlata jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2022. (V. 26.) határozata 
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Fizetős parkolás bevezetéséről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. (1139 Budapest, Rozsnyay utca 21-

25.) ajánlatát a fémpénz szállításra, és feldolgozásra, 
2. a fizetős parkolás bevezetésével járó kiadást a költségvetési rendelet általános 

tartaléka terhére biztosítja. 
 

(A Criterion Készpénzlogisztikai Kft. ajánlata jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Gerstmayer Beáta: Lakossági észrevételt hivatott tolmácsolni, miszerint a lakosság felé tett 
tájékoztatás nem elég részletes, hiányolja a lakossági egyeztetést. 
 
 

 
Pót napirend: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázatról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A Pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Schandl Jánosné: A pályázatban egy elektromos motort szeretne vásárolni az Atlantis-
Visegrád Club Kft, az önrészt, kb. 11 millió Ft-ot biztosítja. A bizottság javasolja a pályázat 
benyújtását, de kérik, a pénzeszköz átadási szerződésbe majd a város részéről néhány javaslat 
kerüljön bele. 
 
Abonyi Géza: Kéri a vezetést, hogy a jövőben tartózkodjon az olyan napirendi pontok 
megtárgyalásától, mely nem került időben kiküldésre a testület részére. 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2022. (V. 26.) határozata 

 
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázatról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. pályázat nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására (a pályázat kódja: LVF/19277/2022-
ITM), 

2. a pályázat Visegrád-Nagymaros között üzemelő közforgalmú, közútpótló 
kompátkelésre szól, 

3. a pályázat a Sződ motoros komptovábbító hajó elektromos motor beszerzésre nettó 
43.988.370 forint támogatás iránti kérelemre kerül benyújtásra, az előírt 20 %-os 
önrészt, 10.997.093 forintot saját forrásként az átkelést üzemeltető Atlantis-
Visegrád Club Kft. kötelezettségvállaló biztosítja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Egyebek: A képviselők az alábbi témakörökben vetettek fel kérdéseket, észrevételeket, 
hiányosságokat, melyekre polgármester úr, illetve jegyző úr adott rövid válaszokat: 
 sportpálya locsolása 
 Fő utca, Apátkúti patak feletti hídnál levő járda állapota 
 Pataksétány állapota 
 Szabados Ákos kérelmével kapcsolatos hiánypótlások, egyeztetések 
 Vízirendezvényekre kapott összegek felhasználása, elszámolása 
 VSE kérelme, faház elhelyezhetősége sikeres pályázat esetén 
 iratbetekintési igény bejelentése 
 támogatási kérelmek kezelése 

 
 
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:           13 /2022. 
Határozatok száma: 91-101 /2022. (VI. 30.)  
Rendelet száma:            13-17/2022. (VI. 30.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. június 30-án megtartott soros nyílt üléséről 
 
 
 

1. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet, és a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

2. Fellegvár Óvoda új Pedagógiai Programjának elfogadásáról 
 

3. Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több 
részterületen, Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv 
befogadásáról, a Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési 
szerződésről 
 

4. Visegrád Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről rendelet 
módosításáról 

 
5. Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
6. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 

rendelete a lakások és a helyiségek, valamint a lakbérek mértékéről 
módosításáról, lakáspályázatok kiírásáról 

 
7. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 című, MFP-BJA/2021” 
kódszámú pályázat keretében benyújtott, 3289731515 iratazonosító számon 
nyilvántartott pályázat keretében megvalósításra kerülő Visegrád, Mátyás 
király utcai 405 méteres járdaszakasz kivitelezésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 
 

8. „Visegrádi rendezvénytér felújítása” kapcsán, a műszaki ellenőrzésről 
 
PÓT: Stabil mérnökiroda méltányossági kérelméről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eőry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
Zámodics Péter mb. aljegyző, pü.vez. 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja.                                                          
Elmondja, az előző ülés óta született 20 határozat, melyből 19 végrehajtásra került, 1 
folyamatban van. A két ülés közt lévő eseményekről a tájékoztató kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. május 26. – 2022. június 
29. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Eőry Dénes: Napirendi javaslata, egy pót napirendi pont felvétele, a Stabil Mérnökiroda 
méltányossági kérelme. 
 A módosítást, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
1. A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2013. 

(III. 22.) önkormányzati rendelet, és a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A térítési díjak emelése miatt szükséges a rendeletek módosítása. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a módosítási javaslatot, támogatja azt. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 
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testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 14/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 

2. Fellegvár Óvoda új Pedagógiai Programjának elfogadásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
 
Gerstmayer Beáta: A kulturális bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
Az óvodavezető tájékoztatása szerint a jogszabályok változása, a német nyelvű részek 
kibővítése, tartalmi és szakmai változtatások miatt vált szükségessé az új Pedagógiai Program.  
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda új Pedagógiai Programjának elfogadásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda új Pedagógiai 
Programját elfogadja. 
(A Pedagógiai Program a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 

3. Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több részterületen, 
Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv befogadásáról, a 
Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: A plusz feladatok miatt 3 döntést kell hozni: 
1) Az EKO ÉPÍTÉSZ Kft.-vel kötött szerződés módosításáról, melyet a pénzügyi 

bizottság tárgyalt, és elfogadásra javasolt, 
2) a 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő települési tanulmányterv befogadásáról 
3) a 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződés módosításáról, pénzügyi 

bizottság javasolja a fizetési határidő módosítását 15 napra a kért 30 nap helyett. 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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93/2022. (VI. 30.) határozata 
 

Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több részterületen 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  módosítja az 52/2022. (III. 31.) határozat alalapján megkötött tervezési szerződést az 

EKO ÉPÍTÉSZ Kft-vel, 3.500.000 forint + áfa összegről, 3.900.000 forint + áfa 
összegre, 

2. elfogadja a kibővített településrendezési terv igényeket, 
3. felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosításának megkötésére, 
4. a pénzügyi forrást Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

„Általános tartalékok” kiadási előirányzatának terhére biztosítja. 
 

(A kibővített településrendezési terv igények jelen határozat mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2022. (VI. 30.) határozata 

 
Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv befogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. befogadja a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. által benyújtott telepítési 
tanulmánytervet, a Visegrád, 1813/7 hrsz-ú ingatlanról, 

2. a Visegrád, 1813/7 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
(A telepítési tanulmányterv, és koncepcióterv jelen határozat mellékletét képzik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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1. elfogadja a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft-vel kötendő 
településrendezési szerződés módosítását, azzal, hogy a szerződés 15. pontjában a 
fizetési határidő 15 napra módosuljon, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának 
megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
(Az egységes szerkezetbe foglalt településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
4. Visegrád Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, hogy a Támogatási Szerződésbe 
kerüljön bele a támogatásról szóló határozat szám is, illetve szerepeljen benne a támogatási 
összeg felhasználási idő intervalluma. 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének a Visegrád Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről szóló 11/2020. 
(X. 29.) önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 

5. Fizetős parkolás bevezetéséről 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Elmondja, az előterjesztés első részére vonatkozóan kell döntést hozni. A 
Városfejlesztési bizottság tárgyalta, javasolja a 

1) a Danubia Televízó munkatársai-  
2) a visegrádi tartózkodási hellyel rendelkezők- 
3) a fizetős zónában található szálláshelyek (1 db/ szálláshely) részére díjmentes 

parkolókártya biztosítása ez év végéig. 
Módosítani szükséges a minimum parkolási időt 15 perce, illetve a pótdíjaknál a 40x-es 
szorzó alkalmazása. 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Visegrád Város parkolási rendjéről szóló 10/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletet 
módosítását. 
 
Az 16/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Bálint Zsolt, mint érdeklődő kérdésére, miszerint az érintett területen lévő szállásadókadók 
részére a megígért 13 fenntartott hely helyett csak 3-at kapnak, Eőry Dénes polgármester 
megerősíti azt. 
   

 
 

6. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
lakások és a helyiségek, valamint a lakbérek mértékéről módosításáról, 
lakáspályázatok kiírásáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: Népjóléti bizottság tárgyalta, javasolja a most felszabaduló két Sziget utcai lakás 
esetén a piaci díjszabás alkalmazását, a Harangvirág utcai ingatlannál 60%-os bérleti díj emelést.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendeletet módosítását. 
 
Az 17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatt (Visegrád 195/10 hrsz.) található lakóház 

és udvar bérlakás pályázatának kiírásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a 12/2014. (12.19.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

a lakbérek mértékéről alapján, pályázatot ír ki a Visegrád, Harangvirág a Visegrád, 
Harangvirág utca 22. szám alatt (Visegrád 195/10 hrsz.) található lakóház és udvar 
bérleti jogviszonyára, 

2. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
(A pályázati kiírás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Felelős: Eőry Dénes polgármester  
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A Visegrád, Sziget utca 15. földszint 1. szám alatt (Visegrád 236/16 hrsz.) található 

lakóház és udvar bérlakás pályázatának kiírásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a 12/2014. (12.19.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

a lakbérek mértékéről alapján, pályázatot ír ki a Visegrád, Harangvirág a Visegrád, 
Sziget utca 15. földszint 1. szám alatt (Visegrád 236/16 hrsz.) található lakóház és udvar 
bérleti jogviszonyára, 

2. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
(A pályázati kiírás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Felelős: Eőry Dénes polgármester  
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 98/2022. (VI. 30.) határozata 
 

A Visegrád, Sziget utca 15. I. emelet 3. szám alatt (Visegrád 236/16 hrsz.) található 
lakóház és udvar bérlakás pályázatának kiírásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a 12/2014. (12.19.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

a lakbérek mértékéről alapján, pályázatot ír ki a Visegrád, Harangvirág a Visegrád, 
Sziget utca 15. I. emelet 3. szám alatt (Visegrád 236/16 hrsz.) található lakóház és udvar 
bérleti jogviszonyára, 

2. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
(A pályázati kiírás jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Felelős: Eőry Dénes polgármester  
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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7. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 című, MFP-BJA/2021” kódszámú 
pályázat keretében benyújtott, 3289731515 iratazonosító számon nyilvántartott 
pályázat keretében megvalósításra kerülő Visegrád, Mátyás király utcai 405 méteres 
járdaszakasz kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 

Eőry Dénes: 3 ütemre lett osztva a Mátyás király utcai járda felújítás. Kéri a Pénzügyi bizottság 
tájékoztatását a döntésükről. 
 
Schandl Jánosné: Az I. ütemre beérkezett 3 árajánlat közül javasolják a legkedvezőbb 
elfogadását, melyet Ádám Tamás ev. nyújtott be.  

 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

anyagtámogatása – 2021 című, MFP-BJA/2021” kódszámú pályázat keretében 
benyújtott, 3289731515 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében 
megvalósításra kerülő Visegrád, Mátyás király utcai 405 méteres járdaszakasz 

kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy a Visegrád, Mátyás király utcai járdaszakasz kivitelezési munkáinak 
elvégzésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal – Ádám Tamás egyéni vállalkozót (2023 
Dunabogdány, Óvoda u. 9.) bízza meg a 2022. június 21. napján kelt, a kivitelezés I. 
ütemét (169 méter hosszon) tartalmazó árajánlata alapján, nettó 6.558.500.- Ft +27% 
Áfa, mindösszesen bruttó 8.329.295- Ft összegben, 

2. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy Ádám Tamás egyéni vállalkozóval 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

8. „Visegrádi rendezvénytér felújítása” kapcsán, a műszaki ellenőrzésről 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság a beérkezett 3 ajánlatból elfogadásra javasolja a 
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legkedvezőbb ajánlatot tevő MeViTo Kft. megbízását.  
 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2022. (VI. 30.) határozata 

 
A Visegrádi rendezvénytér felújítása kapcsán, a műszaki ellenőrzésről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezése 
kivitelezésének műszaki ellenőrzésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a MeViTo Mérnökiroda Kft.-t bízza meg a 2022. június 17. 
napján kelt árajánlata alapján, 1.100.000.-Ft + 27% Áfa, mindösszesen bruttó 
1.397.000.-Ft összegben, 
2. a Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezése kivitelezésének 
műszaki ellenőrzésére 1.397.000.-Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetésének terhére, 
azzal, hogy a 1454/2021. (VII. 12.) Kormányhatározat, a „Visegrád 700” fejlesztési 
programban biztosított állami forrásból rendelkezésre áll, 
3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy MeViTo Mérnökiroda Kft.- vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a Vállalkozási Szerződést kösse meg.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÓT napirend: Stabil mérnökiroda méltányossági kérelméről 
 Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Schandl Jánosné: A jó kapcsolatra való tekintettel javasolják a kérelem elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2022. (VI. 30.) határozata 

 
Stabil Mérnökiroda méltányossági kérelméről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1. a Stabil Mérnökiroda Kft. méltányossági kérelmét elfogadja, 
2. a 163/2021. (XI. 30.) határozat alapján 2021. október 11-én megkötött a Visegrádi 

Fellegvár Óvoda épületének bővítése kiviteli terv elkészítésére, és a 227/2021. (XII. 
16.) határozat alapján 2022. január 7-én megkötött a Visegrád 357/1, 357/2, 357/3 
hrsz-ú „Zöld-ház” homlokzat felújításához kiviteli terv elkészítésére, a Stabil 
Mérnökiroda Kft.-vel kötött tervezési szerződésekben meghatározott kötbér igénytől 
eltekint, azzal, hogy legközelebb előre jelezze a Polgármesteri Hivatal felé, ha külső 
okok miatt a terv szállítás nem határidőre történik, 

3. felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Eőry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    14-Ny /2022. 
Határozatok száma: 108-111 /2022. (VII. 19.)  
Rendelet száma:  18/2022. (VII. 19.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. július 19-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 
1. Fizetős parkolás bevezetéséről – parkolási rendeletről 

 
2. Döntés kulturális támogatás benyújtásáról 

 
3. Visegrád, Rákóczi utcát (hrsz:245) 236/22 hrsz-ú ingatlan határát szegélyező 

támfal stabilizációja tárgyú, ebr42 561 360 igényazonosító számú vis maior 
pályázat benyújtásáról 
 

4. A Fortress Garden Kft-vel kötött Településrendezési Szerződés módosításáról 
 

5. A Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 19-én 18:55 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
Eőry Dénes polgármester 

                                               Schüszterl Károly alpolgármester 
                                               Anda Bálint 

Bártfai István 
Schandl Jánosné 
 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eőry Dénes: Köszönti a testület tagjait a rendkívüli testületi ülésen, megállapítja a testület 5 
fővel jelen van, határozatképes. 
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Ügyrendi javaslata egy pótnapirendi pont felvétele, a Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő 
településrendezési szerződésről. 
A módosítást, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
 
 
1. Fizetős parkolás bevezetéséről – parkolási rendeletről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A parkolással kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján szükségessé vált a 
rendelet módosítása az alábbi javaslat alapján: 
A parkolási zónában a szociális alapellátást, és gyógyulást szolgáló intézmények 2 darab 
kedvezményes parkolási kártyát kapjanak intézményenként, illetve a posta és az érintett 
területen tevékenységet végző vállalkozások parkolásra vonatkozó kérelmeivel kapcsolatosan 
a továbbiakban a Városfejlesztési Bizottság járjon el, hozzon döntést. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadta a Visegrád Város Önkormányzat 10/2022. (V. 10.) Visegrád 
Város parkolási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását. 
 
Az 18/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2. Döntés kulturális támogatás benyújtásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Anda Bálint: Elmondja, a Nemzeti Művelődési Intézettől érkezett támogatói döntés alapján 3 
millió forintot kapunk a kulturális ágazatot érintő, koronavírus járvány okozta károk 
enyhítésére. 
Megbeszélés alapján egy rendezvényt szeretnénk a Sportpályán létrehozni az alábbi 
költségterv szerint: 
fellépők költségei: 1.5 millió 
technikai költségek: 600 ezer 
eszközök vásárlása: 900 ezer forint (ebből az összegből szükség esetén, a Kulturális bizottság 
döntése alapján az októberi sörfesztivál is támogatható) 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2022. (VII. 19.) határozata 

 
Döntés kulturális támogatás benyújtásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kulturális támogatáshoz 
szükséges dokumentáció benyújtását. A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
támogatási összeg erejéig (3 millió forint) kötelezettséget vállaljon a program 
megvalósításának érdekében. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes 
 
 
3. Visegrád, Rákóczi utcát (hrsz:245) 236/22 hrsz-ú ingatlan határát szegélyező támfal 

stabilizációja tárgyú, ebr42 561 360 igényazonosító számú vis maior pályázat 
benyújtásáról 

     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A júniusi özönvízszerű esőzések miatt a támfal megrepedt, elmozdult. Az 
illetékes hatóságok támogathatónak tartották a felújítását. Becsült költség 18.604 ezer forint, 
önerő: 1.860 ezer forint. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Schüszterl Károly: Javasolja, a jövőben a támfal felett a tehergépjárművek parkolása szűnjön 
meg. 
A képviselők kérik felvenni a kapcsolatot az Elművel az útburkolat mielőbbi javításával 
kapcsolatosan. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2022. (VII. 19.) határozata 

 
Visegrád, Rákóczi utcát (hrsz:245) 236/22 hrsz-ú ingatlan határát szegélyező támfal 

stabilizációja tárgyú, ebr42 561 360 igényazonosító számú vis maior pályázat 
benyújtásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: VISEGRÁD, Rákóczi utcát (hrsz:245) a 236/22 hrsz-ú ingatlan 
határán szegélyező támfal stabilizációja 
 
Helye: Visegrád, Rákóczi utca (hrsz:245) – a Sziget utca 5. sz ingatlannal határos szakaszán. 
Ebr42 azonosító: 561 360 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2022. év                % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.860.474,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 16.744.264,- Ft 90 % 
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Források összesen 18.604.738,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 18.604.738,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

 

A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 
 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  
 

Biztosító Társaság megnevezése xxx 

Biztosítási szerződés száma xxx 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
 

 Az önkormányzat a saját forrás összegét a Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete Visegrád Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetéséről az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
4. A Fortress Garden Kft-vel kötött Településrendezési Szerződés módosításáról 
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     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
dr. Szabó Ferenc: Szükséges a még Jaka Trade Kft-vel kötött eredeti szerződés pontosítása 
annyival, hogy nemcsak a Telepítési Tanulmánytervben, hanem az annak alapján elfogadott 
HÉSZ-ben meghatározott beépítési paramétereknek megfelelő szálloda beruházást kíván 
megvalósítani. 
 
  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2022. (VII. 19.) határozata 
 

A Fortress Garden Kft-vel kötött Településrendezési Szerződés módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a Fortress Garden Kft-vel a Településrendezési Szerződés módosítását 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

 
(A Megállapodás a Településrendezési Szerződés módosításáról jelen határozat 
mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
5. A Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 
      Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

 
Eőry Dénes: Néhány pontosítás szükséges a 95/2022. (VII. 19.) számú határozattal 
módosított 18913/7 hrsz-ú ingatlant érintő, Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft-vel 
kötött településrendezési szerződésben. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2022. (VII. 19.) határozata 

 
 

A Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 95/2022. (VI. 30.) határozattal elfogadott Településrendezési 
Szerződést,  

2. felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának 
megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
(Az egységes szerkezetbe foglalt településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

      Eőry Dénes                             dr. Szabó Ferenc 
     polgármester                         jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    15-Ny /2022. 
Határozatok száma: 113-117 /2022. (VIII. 25.)  
Rendelet száma:  - 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. augusztus 25-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
1. Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása az EURO VELO 

6 kerékpáros útvonal mentén – véleményezési szakasz lezárásáról 
 

2. Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása több részterületen 
– véleményezési szakasz lezárásáról 
 

3. Az MFP-ÖTU/2020- Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás pályázat 
keretében a Visegrád, Csukavölgy utca (280, 987/2 hrsz.) 115 m-es, és a 
csatlakozó Kilátó utca (973 hrsz.) 45 m-es szakaszának burkolat felújításának 
kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
 

4. Sportpályára csónakház bővítéséről 

5. Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok 25. évfordulójára tervezett 
költségvetési forrás felhasználásáról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 25-én 
17:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
Eőry Dénes polgármester 

    Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 
Schandl Jánosné 
 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Eőry Dénes: Köszönti a jelenlevőket a rendkívüli nyílt testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Kéri, hogy a kiküldött napirend 
legyen kiegészítve egy pótnapirenddel, az obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok 25. 
évfordulójára tervezett költségvetési forrás felhasználásáról.  
A módosítást, majd a módosított napirendet a testület egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
1. Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása az EURO VELO 6 

kerékpáros útvonal mentén – véleményezési szakasz lezárásáról 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A véleményezési időszakban észrevétel nem érkezett, így a Helyi Építési 
Szabályzat módosítás véleményezési szakasza lezárható. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2022. (VIII. 25.) határozata 

 
Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása az EURO VELO 6 

kerékpárosútvonal mentén – véleményezési szakasz lezárásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása során az EURO VELO 6 kerékpárosútvonal mentén a partnerségi egyeztetés 
kapcsán, a véleményezési szakaszt lezárja. 
 
(A véleményezési anyag jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 

 
 

2. Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása több részterületen – 
véleményezési szakasz lezárásáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2022. (VIII. 25.) határozata 
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Visegrád Város Településrendezési Eszközeinek módosítása több részterületen – 

véleményezési szakasz lezárásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város Településrendezési 
Eszközeinek módosítását több részterületen, a partnerségi egyeztetés kapcsán, a véleményezési 
szakaszt lezárja. 
 
(A véleményezési anyag jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 
 
 
 
3. Az MFP-ÖTU/2020- Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás pályázat keretében a 

Visegrád, Csukavölgy utca (280, 987/2 hrsz.) 115 m-es, és a csatlakozó Kilátó utca 
(973 hrsz.) 45 m-es szakaszának burkolat felújításának kivitelezésére érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Felkéri, a pénzügyi bizottság elnökét, Schandl Jánosnét a tájékoztatásra. 
 
Schandl Jánosné: A bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot tevő D-Steel Kft. 
megbízását a burkolat felújításával, illetve a határozati javaslat 2. pontját kéri módosítani az 
alábbi módon: 

„az út felújításához a szükséges forrást, az elnyert pályázati támogatásból Visegrád 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 
biztosítja a „Csukavölgy utca, Kilátó utca útfelújítás” kiadási előirányzat terhére,”  

 
 

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

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2022. (VIII. 25.) határozata 
 

Az MFP-ÖTU/2020- Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás pályázat keretében a 
Visegrád, Csukavölgy utca (280, 987/2 hrsz.) 115 m-es, és a csatlakozó Kilátó utca (973 
hrsz.) 45 m-es szakaszának burkolat felújításának kivitelezésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
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1.  úgy dönt, hogy az MFP-ÖTU/2020- Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás pályázat 
keretében a Visegrád, Csukavölgy utca (280, 987/2 hrsz.) 115 m-es, és a csatlakozó 
Kilátó utca (973 hrsz.) 45 m-es szakaszának burkolat felújításának kivitelezésére 
érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő 
tartalommal –D-Steel Építő Kft.-t (1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A ép. fsz. 7.) 
bízza meg a 2022. augusztus 16. napján kelt árajánlata alapján, nettó 10.520.650.- Ft 
+27% Áfa, mindösszesen bruttó 13.361.480- Ft összegben, 

2. az út felújításához a szükséges forrást, az elnyert pályázati támogatásból Visegrád 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 
biztosítja a „Csukavölgy utca, Kilátó utca útfelújítás” kiadási előirányzat terhére,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a D-Steel Építő Kft.-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

4. Sportpályára csónakház bővítéséről 
    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: Gyurián Zoltán kérése egy csónakházhoz kapcsolódó tároló, mely a főépítésszel, 
illetve Bártfai Istvánnal a sportpálya üzemeltetőjével egyeztetésre került. 
 
Gerstmayer Beáta kéri, hogy most is, és a jövőben is a koncepcióhoz tartsa magát az 
önkormányzat.  
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2022. (VIII. 25.) határozata 
 

Sportpályára csónakház bővítéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Gyurián Zoltán visegrádi 
testnevelés tanár, egyéni vállalkozó kérelméhez, és engedélyezi számára a Sportpályán a 
csónakház bővítését, faburkolattal ellátott tároló elhelyezésével, a csónakház bővítményének 
használatára kizárólagos jogot biztosít. 
 
(A csónakház bővítményének vázlatos látványterve jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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5. Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok 25. évfordulójára tervezett költségvetési 
forrás felhasználásáról 

    Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
Eőry Dénes: A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérése, hogy az önkormányzat 
költségvetésben szereplő Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok évfordulójára 1,5 millió 
forint támogatásból szeretné az obergünzburgiak vendégül látását fedezni. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság javasolja, hogy adott rendezvényre 500.000.- 
forintot biztosítson az önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a többi, kb. 
500.000.- forintot a saját költségvetéséből tegye hozzá. Továbbá kérik meghatározni, melyik 
program melyik önkormányzat költségvetéséből kerül finanszírozásra. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2022. (VIII. 25.) határozata 

 
Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok 25. évfordulójára tervezett költségvetési 

forrás felhasználásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  úgy dönt, az obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok 25. évfordulójára tervezett 

költségvetési rendelet 6. tábla 6. sor terhére tervezett költségvetési forrásból 500.000 
forintot biztosít a programokra,  

2. a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kéri, szintén 500.000 forintot 
biztosítson a saját költségvetési keretéből, 

3. azzal, hogy kéri a programoknál meghatározni, hogy melyiket finanszírozza a 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, és melyiket Visegrád Város 
Önkormányzata.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
   

       Eőry Dénes                                    dr. Szabó Ferenc 
      polgármester                                    jegyző 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    16-Ny /2022. 
Határozatok száma: 122 /2022. (VIII. 31.)  
Rendelet száma:  - 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

 
 
 
 
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatása 2022. évi pályázati igénylésről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-én 
08:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Schüszterl Károly alpolgármester 

Abonyi Géza 
Anda Bálint 
Schandl Jánosné 
 
 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
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Schüszterl Károly: Köszönti a jelenlévőket, elmondja, polgármester úr távolléte miatt ő 
vezeti a mai ülést. Megállapítja, a testület 4 fővel jelen van, határozatképes. Az ülést 
megnyitja. 
Ismerteti a napirendet, s kéri annak elfogadását, melyet a testület egyhangúlag elfogad. 
 
 
 
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatása 2022. évi pályázati igénylésről 
     Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 
 
dr. Szabó Ferenc: A határozati javaslatot szeretné kiegészíteni Schandl Jánosné 

észrevételével: „a saját forrást biztosítja az önkormányzat, a szociális tűzifában vagy 
szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér”. 

 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2022. (VIII. 31.) határozata 

 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatása 2022. évi pályázati részvételről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása 2022. évi pályázaton részt 
vesz, felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, azzal, hogy a pályázathoz saját 
forrást biztosít, a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Schüszterl Károly                             dr. Szabó Ferenc 
      alpolgármester                                    jegyző 
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	Bártfai István: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
	Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző
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	Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester
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	3) a 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződés módosításáról, pénzügyi bizottság javasolja a fizetési határidő módosítását 15 napra a kért 30 nap helyett.
	Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, hogy a Támogatási Szerződésbe kerüljön bele a támogatásról szóló határozat szám is, illetve szerepeljen benne a támogatási összeg felhasználási idő intervalluma.
	Eőry Dénes: Elmondja, az előterjesztés első részére vonatkozóan kell döntést hozni. A Városfejlesztési bizottság tárgyalta, javasolja a
	1) a Danubia Televízó munkatársai-
	2) a visegrádi tartózkodási hellyel rendelkezők-
	3) a fizetős zónában található szálláshelyek (1 db/ szálláshely) részére díjmentes parkolókártya biztosítása ez év végéig.
	Módosítani szükséges a minimum parkolási időt 15 perce, illetve a pótdíjaknál a 40x-es szorzó alkalmazása.
	Eőry Dénes: Népjóléti bizottság tárgyalta, javasolja a most felszabaduló két Sziget utcai lakás esetén a piaci díjszabás alkalmazását, a Harangvirág utcai ingatlannál 60%-os bérleti díj emelést.
	Eőry Dénes: 3 ütemre lett osztva a Mátyás király utcai járda felújítás. Kéri a Pénzügyi bizottság tájékoztatását a döntésükről.
	Schandl Jánosné: Az I. ütemre beérkezett 3 árajánlat közül javasolják a legkedvezőbb elfogadását, melyet Ádám Tamás ev. nyújtott be.
	Schandl Jánosné: A Pénzügyi bizottság a beérkezett 3 ajánlatból elfogadásra javasolja a legkedvezőbb ajánlatot tevő MeViTo Kft. megbízását.
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