




POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2023. január 24.- 2023. február 23. 

(legfontosabb eseményekről) 

 

2023.  január 24. (kedd) 

• egyeztetést folytattam a Nemzeti Lovas Színház Visegrádra tervezett előadásával 

kapcsolatosan 

• helyszíni bejáráson vettem részt az ELMŰ képviselőjével 

2023. január 30. (hétfő) 

• a szentendrei Görgey laktanyában részt vettem a Görgey Artúr születésének 205. évfordulója 

alkalmából rendezett megemlékezésen  

2023. február 1. (kedd) 

• hivatalában fogadott Fodor Gergely kormánybiztos úr és egyeztettünk a Visegrád Reneszánsza 

programmal kapcsolatosan 

2023. február 3. (péntek) 

• egyeztetést folytattam a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter Nonprofit Kft. ügyvezetőjével 

2023. február 9. (csütörtök) 

• részt vettem a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége által rendezett 

konferencián 

2023. február 13. (hétfő) 

• részt vettem a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. és az Átölel a Pilis-

Dunakanyar Szövetség által szervezett Magán- és egyéb szálláshelyek kötelező minősítéséről 

szóló szállásadói fórumon 

2023. február 14. (kedd) 

• a Tenderauditor Kft képviselőivel egyeztetést folytattam a folyamatban lévő pályázatokkal 

kapcsolatosan 

• a KEHOP 1.4.1-15-2016-00002 azonosítószámú „Duna menti árvízvédelmi beruházások 

Visegrádon” című projekt kapcsán az irányító hatóság ellenőrzést és helyszíni bejárást tartott 

Visegrádon, melyen részt vettem 

2023. február 20. (hétfő) 

• egyeztetést folytattam a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság igazgatójával 

Egyéb napokon: 

• elláttam hivatali teendőimet 

• aktívan részt vettem a folyamatban lévő beruházások ügyében 

• részt vettem a Képviselő-testületi - és bizottsági megbeszéléseken és üléseken 



Határozat Cím Feladat Határidő Intézkedés

2/2023. (I. 24.) határozata
A két ülés között hozott képviselő-

testületi határozatok elfogadásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2023. december 15-től

2023. január 24. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a

polgármesteri tájékoztatót.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

3/2023. (I. 24.) határozata
Polgármester beszámolója a Képviselő-

testület 2023. évi munkájáról

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Polgármester

beszámolóját a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról. 
Azonnal

További intézkedést nem 

igényel.

4/2023. (I. 24.) határozata

A polgármester 2023. évi szabadság 

felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról és az előző évben 

igénybe vett szabadsága mértékének 

megállapításáról

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester

2023. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról szóló

előterjesztést, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a

továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Eőry Dénes

főállású polgármester 2023. évi (74 nap) szabadsága igénybevételét a határozat

mellékletét képező szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően

jóváhagyta.

Azonnal
További intézkedést nem 

igényel.

5/2023. (I. 24.) határozata

Fellegvár Óvoda Házirend módosítása

és az új SZMSZ elfogadása iránti

kérelme

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Fellegvár Óvoda új

Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a módosított Házirendjét.
Azonnal

Az intézmény SZMSZ-t és 

Házirendjét a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

6/2023. (I. 24.) határozata Fitt Magyarország Alapítvány Program

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta, hogy Visegrád

Város Önkormányzata csatlakozzon a Fitt Magyarország Alapítvány Programjához,

és felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.

Azonnal

Az együttműködési 

megállapodást a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

7/2023. (I. 24.) határozata Hanganov Kft. díjemelési kérelméről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Hanganov Kft. és az

önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerződés 6. pontjában megjelölt

szolgáltatási díj 2023. 03. 01-től 40.000, - Ft + ÁFA/hó a szolgáltatási díjra történő

módosítását, és felhatalmazta Eőry Dénes polgármestert a szolgáltatási szerződés

megkötésére. A szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetésből biztosítja.

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

8/2023. (I. 24.) határozata

Visegrád Sport és Kulturális

Létesítményeiért Közalapítvány

kérelme

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Sport és Kulturális

Létesítményeiért Közalapítvány kérelmét elfogadta, és felhatalmazza a polgármestert,

hogy írja alá a szerződést. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a

szükséges fedezet összegét a 2023. évi költségvetésbe terveztesse be.

Azonnal

A szerződéskötés folyamatban 

van, az aláírás után tudjuk 

kifizetni a számlát.

9/2023. (I. 24.) határozata Szentei Gábor megbízási szerződés

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult az önkormányzat és

Szentei Gábor között 2023.02.01. hatállyal létrejövő megbízási szerződés

megkötéséhez és felhatalmazta Eőry Dénes polgármestert a megbízási szerződés

megkötésére. A szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetésből biztosítja.

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

A 2023. január 24-től 2023. február 23-ig meghozott döntésekről szóló beszámoló



10/2023. (I. 24.) határozata
Danubia Televízió 2023. évre vonatkozó

támogatási kérelméről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Danubia Televízió Műsorszolgáltató 

Nonprofit Kft. (2023 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., képviseli: Tóth Csilla ügyvezető) 

Danubia Televízió működését a jövőben is fenn kívánja tartani – elismerve ezzel a 

műsorszolgáltató helyi és kistérségi szinten végzett közösségi értékteremtő munkáját - 

ennek érdekében a Danubia Televízió működését a 2023-as évben  4.170.000,- Ft-tal 

támogatja, a támogatás összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére 

biztosítja, és felhatalmazta Eőry Dénes polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

11/2023. (I. 24.) határozata Visnyovszky András kérelemét

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visnyovszky András kérelemét

elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy írja alá a szerződést az Áprily 

Iskoláért Alapítvánnyal. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges

fedezet összegét a 2023. évi költségvetésbe terveztesse be.

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.

Z/12/2023. (I.24.) határozata
Óvoda bővítés I. ütem feltételes

közbeszerzésének eredményéről döntés

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2023. (XI. 15.)

határozatában a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)

harmadik rész 115. § (1)-(2) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított

„Férőhelybővítés a visegrádi Fellegvár óvodában MFP-ÖTIK/2021/5 – 3281090540”

tárgyban, a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapította, hogy a

közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott, az INOX-

THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1054 Budapest, Honvéd utca 8.)

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének az INOX-

THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (1054 Budapest, Honvéd utca 8.)

nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen gazdasági szereplő nyújtotta be a legjobb ár-

érték arányú, érvényes ajánlatot, nettó 112.995.081 forint, bruttó 143.503.753 forint,

felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse, a

szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet, bruttó 143.503.753 forintottert az

igénybejelentés benyújtására㠱振污晣慥畴敲

Azonnal
A szerződést a döntésnek 

megfelelően aláírtuk.



13/2023. (II. 8.) határozata

Visegrád, Újkert utca 8. (hrsz:479)

számú ingatlan előtti támfalkárosodás

helyreállítása tárgyú, ebr42 593918

igényazonosító számú vis maior

pályázat benyújtásáról

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: VISEGRÁD, Újkert utca 8. előtti 479 hrsz. közterületen történt 

vis maior jellegű támfalkárosodás helyreállítása Helye: VISEGRÁD, Újkert utca 8. előtti 479 

hrsz. közterület

Ebr42 azonosító: 593.918

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2023. év	               %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	1.752.302,- Ft	10 %

Biztosító kártérítése	----Ft	---

Egyéb forrás 	----Ft	---

Vis maior támogatási igény	15.770.714,- Ft	90 %

Források összesen	17.523.016,- Ft	100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 17.523.016,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 

biztosítani. 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetésbe építesse be 

saját forrást, 1.752.302,- Ft összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az igénybejelentés benyújtására

Azonnal

A pályázatot határidőre 

benyújtottuk a döntésnek 

megfelelően.

14/2023. (II. 8.) határozata

Az Országos Bringapark Program 2023

című felhívás, pályázaton való indulás

tárgyában

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja az

Országos Bringapark Program 2023 pályázat keretében a bringapumpa pálya

megvalósítását, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 062/3

hrsz-ú kivett sporttelepként nyilvántartott ingatlanra tulajdonosi hozzájárulást ad az

Országos Bringapark Programban való részt vételéhez.

Azonnal A pályázat benyújtásra került.

15/2023. (II. 8.) határozata

Az Országos Bringapark Program 2023

című felhívás, pályázaton való indulás

tárgyában

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a bringapumpa

pálya megépítéséhez 3.400.000 Ft keretösszeget biztosít a 2023. évi költségvetés

terhére,  készüljön beszámoló a beruházás kivitelezéséről, forrásairól. 

Azonnal A pályázat benyújtásra került.

Z/16/2023. (II.13.) határozata V-Team Consulting Kft kérelme-ZÁRT

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete V-Team Consulting Kft

szándékával egyetért, és 3 hónapon belül tárgyalásokat folytatnak a szándék

részleteinek megvalósításáról. Felkérte a Képviselő-testület a polgármestert, a

Pénzügyi Bizottság elnökét, és a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Turisztikai

Bizottság elnökét, hogy képviseljék Visegrád Város Önkormányzatát a tárgyalásokon.

Azonnal
A kérelmezőt tájékoztattuk a 

döntésről.










































































































































































































































































































