




2018 a városfejlesztésben 
 

I. Az év általános értékelése 
A Városfejlesztési Bizottság 2018. november 14-ei ülésén elővettük az év elején elfogadott, akkor 
még tervezett, a város 2018-as éves költségvetésében is megjelenő fejlesztéseink listáját, és 
végigmenve az egyes tételeken, kisebb meglepetéssel állapítottuk meg, hogy az ez évi terveinket 
szinte maradéktalanul teljesítettük. Hogy miért a meglepetés? Mert a korábbi években ezt a 
megállapítást ritkán tudtuk megtenni; mert a körülmények azért most sem segítették a fejlesztési 
feladatok megvalósítását, elsősorban az építőipar leterheltsége és kapacitás-hiánya miatt; mert 
ebben az évben is inkább fogyott az a munkaerő és lendület, ami a városfejlesztési feladatokhoz 
kell. Nem lettünk többen, de talán egy kicsit kijózanodott a tervezés ez év elejére és sikerült 
teljesíthető elvárásokat megfogalmaznunk magunkkal szemben.  

Közel 150 millió forintot fordított a város a tágabban vett fejlesztési feladataira, de a település 
fejlődését nem csak az önkormányzati közvetlen ráfordítások támogatták, hanem a 
magántulajdonosok, vállalkozók, akik kihasználva a tervezhető és jó gazdasági környezetet, a 
város szempontjából is jelentős beruházásokat valósítottak meg. Nagy öröm számunkra, ha 
évtizede kihasználatlan, romos, félbemaradt épületek egyszer csak életre kelnek, vagy parlagon 
heverő telkeken új épületek emelkednek- különösen, ha konstruktív egyeztetési folyamat végén a 
kialakuló építmények a városi elképzelésekbe illeszkednek, emelik a település rangját.  

Két, komolyabb előkészítést igénylő településrendezési szerződést is megkötöttünk ebben az 
évben, az ebből származó, a település fejlesztésre fordítható forrás mellett jelentős 
előrehaladásnak ítéljük, hogy a 2008-ban félbehagyott Hilton szálló új befektetője megszerezte az 
építési engedélyt és remélhetőleg egy éven belül egy új szálloda nyithatja meg kapuit Visegrádon. 

Tavaly megindított tervezési programjaink ebben az évben lezárultak. A Virágzó Visegrád 
elnevezésű, a miniszterelnök kérésére összeállított programunk alapvető módosítások nélkül 
jutott végig a közigazgatási egyeztetés majdnem összes fázisán ez év februárjára, azonban döntés 
a választásokra tekintettel már nem született róla kormányszinten. Az időközben megvalósult 
kormányzati szerkezeti és személyi változások miatt bizonyos, hogy az előterjesztésnek újra végig 
kell lépkednie a közigazgatási egyeztetés lépcsőin, és csak bizakodni tudunk, hogy hamarosan 
ismét a Kormány elé kerül a következő évtized Visegrádját alapvetően meghatározó programunk 
és a megvalósulás útjára tud lépni. 

A 2017-ben megszületett „Dunakanyar kormányhatározat” két nagyobb, összességében 4 milliárd 
forintnyi támogatást biztosít a látogatómenedzsment és a különféle történeti emlékhelyek, 
látnivalók összekapcsolására. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel 2018-ban több alkalommal 
egyeztetünk, ennek eredményeképp elkészült egy 10 oldalas koncepció, amit a TDM tagok is 
megismertek, véleményeztek. A koncepciót a tavasz során benyújtottuk az MTÜ-höz, ahol a 
koncepció alapján folyik tovább az előkészítési munka. Decemberben beadtuk az igényünket az 
előkészítő tanulmányok, vizsgálatok lefolytatására, remélhetőleg 2019-ben már arról lesz szó, 
hogy a vizsgált változatok közül melyik változat részletes tervezése indulhat meg.  

II. Sikeres beruházás-előkészítések és szerződések 
Azt is örömmel nyugtáztuk, hogy hosszas évek előkészítő munkája érett be azzal, hogy 2019-ben 
olyan, régóta várt beavatkozásokra kerülhet sor, amit számos alkalommal és számos helyen 
hiányoltak a város lakói:  



 megújulhat a Patika-ház tetőszerkezetének egy nagyobb része, 
 a Gyógyszertár sok évtizede változatlan belső terei teljes felújításon eshetnek keresztül, 
 sor kerül a Művelődési ház utcafrontjának külső megújítására, 
 megvalósul az Egészségház belső felújítása, a nyílászárók cseréje, a korábban megkezdett, 

de különféle okok miatt félbemaradt felújítások befejezése, 
 tárolóépület épül a Rendőrségi épület udvarában, amely segíti a város raktározási 

gondjainak megoldását, különös tekintettel a városgazdálkodás gépeire, eszközeire. 

 A felsorolt fejlesztésekre a szükséges forrást részben pályázatos úton biztosítottuk, a kivitelezői 
és műszaki ellenőri szerződéseket megkötöttük, így reméljük, hogy a megvalósítás elé nagyobb, 
elháríthatatlan akadályok nem gördülnek, sőt, egyes felsorolt fejlesztések már 2018-ban 
elkezdődnek. 

III. Az év során kisebb-nagyobb fejlesztések egész sorát tudtuk megvalósítani: 
 több utcában végeztünk útfelújítást, burkolatcserét, burkolatkorrekciót, így a Rákóczi 

utcában, a Fő utcában, a Mogyoróhegy utcában, a Doboshegyi utcában, 
 folytattuk a járdaépítéseket, megvalósult a Milleniumi Kápolna és a Csuka patak hídja 

között az új járda, a Mátyás király úton egy hiányzó szakasz, itt az utcafásítás pótlására is 
sor került, 

 garanciális munkában kicseréltettük a Mátyás király utca Temető előtti szakaszának 
burkolatát, és ezzel együtt a Temetőn belül is megvalósult az aszfaltozott közlekedő utak 
burkolatának cseréje, 

 újabb köztéri bútorok kihelyezésére került sor, lassan az egész város területén 
egységesedik az utcabútorok arculata, 

 elkészült a buszmegálló egységes arculat szerinti fejlesztése során a Városgazdálkodási 
csoport kivitelezésében és helyi vállalkozók közreműködésével 5 db buszmegálló (a 
tervezett 6. megálló a gátberuházás elhúzódása miatt nem készülhetett el), 

 elkészült az árvízvédelmi mű egyik, még hiányzó belső szakasza, amellyel a mobilfalas 
védelmi rendszer teljessé vált és az éves próba keretében a teljes szakaszon, mintegy 2 
kilométer hosszan fel is szereltük a művet novemberben, 

 folyamatban van és tavaszra elkészül a Duna parti sétány helyreállítása, így a teljes 
szakaszon ismét lehet a Duna mellett sétálni, 

 beszereztünk egy újabb, a városgazdálkodást - és majdan az árvízvédelmi mű külső 
szakaszának biztonságos kezelését is – szolgáló traktort és ahhoz szükséges adaptereket, 

 sikerült olyan ingatlanvásárlásokat lebonyolítanunk, amelyek a közeljövő fejlesztéseihez 
szükségesek, így különösen a Városközpont térségében a Tornacsarnok, az új élelmiszer-
áruház fejlesztését, a parkolási gondok megoldását segítik, 

 megvalósult a Széchenyi utcai kemping tereprendezésének utolsó része, amely még 
akadályozta a terület fejlesztését, elkészültek egy játszótér tervei, 

 elkészült a Sziget utcai Közösségi Ház megközelítését segítő rámpa, 
 a vételár 50 %-ával hozzájárultunk a Sportegyesület buszvásárlásához, 
 fejlődött a Sportcentrum, a központi épület hibáinak javításával, a kosárlabdapályával, a 

bejárati nagykapuval és egy kisebb rendezvényhelyszínnel (ez utóbbi kettő az Építésztábor 
kivitelezésében), és a Sportegyesülttel közösen új, műfüves pálya építésére adtunk be 
pályázatot 

 evezős és kishajó kikötőhely létesült a Palotaházzal szemben a Duna parton, 



 az árvízi elemek tárolóépületéhez, a városgazdálkodás eszközeihez, a különféle eszközök, 
anyagok tárolásához folyamatban van a szükséges ingatlan megvásárlása, 

 a Görgei-emlékév keretében szobrokat állítottunk a tábornok tiszteletére. 

A város területén működő szolgáltatókkal, közszolgáltatókkal is sikerült olyan egyezségeket 
létrehozni- köszönet érte minden érintettnek - amelyek keretében megindult a különféle 
közműhálózatok vagy azok egyes részeinek rekonstrukciója: 

 megvalósult a 11-es főút rekonstrukciója 800 méteres szakaszon, ez elég érzékelhető 
minőségjavulást eredményezett, 

 jelentős szakaszokon történt víznyomócső csere (a Rév utca - Nagy Lajos király utcában, 
ami az egész település számára jól látható és követhető volt; az Újkert utcában, ahol 
inkább a lakók szembesültek a munkavégzéssel, 

 kísérleti világítást kapott az ELMŰ-vel kötött megállapodás keretében a Fő utca 
Templom és Nagyparkoló közötti szakasza, 

 megvalósultak az első elektromos autó töltőállomások a Nagyparkolóban, 
 a folyamatos hibaelhárítás során szennyvízvezeték cseréjére került sor szakaszosan a Fő 

utcában, majd 2019-ben a megkötött szerződés alapján az egész Fő utcai csatornarendszer 
cserélődik 

IV. TRT 
A településrendezési eszközök szükségessé vált felülvizsgálata harmadik éve tartó folyamat, amit 
nem nagyon segített az a tény, hogy ezidő alatt többször is alaposan változtak azok a 
jogszabályok, amelyek a tervezést befolyásolják. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
munka nem látványos időszaka volt a 2018. évi, a településrendezési eszközök felülvizsgálatával 
megbízott vállalkozás, személyesen Kálmán Kinga településtervező, a Polgármesteri Hivatal, a 
főépítész és az érintett bizottságok azonban a háttérben számos egyeztetést folytattak le, több 
hatósággal, szakhatósággal is egyeztettek. Az előkészítő munka eredményeképp a 
Képviselőtestület szeptemberi ülésén elfogadta a településrendezési eszközök első változatát és 
elrendelte annak társadalmi egyeztetését. A település lakóinak október 15. és november 16. között 
volt lehetősége a tervet áttekinteni, véleményét megfogalmazni. Ebben az időszakban egy 
tájékozatót is tartottunk a tervezési munkáról, a vélemények megfogalmazásának 
szükségességéről.  

A TRT-vel kapcsolatos észrevételek feldolgozása folyamatban van, ennek eredménye lesz a végső 
anyag, amelyet azonban az országos főépítész még véleményez. Az országos főépítész 
véleményének ismeretében fogadhatja el a Képviselőtestület az új településrendezési eszközöket, 
valamikor 2019. első felében.   

A TRT a visegrádi honlapon továbbra megnézhető a társadalmi részvétel címszó alatt, de már 
nem véleményezhető. 

V. Elakadt ügyeinkről 
Ebben az évben is folyamatban van számos olyan fejlesztés, amelynek megvalósulása tervezett 
volt, és nem rajtunk múlott a megvalósulás: 

 az általános iskola kisépületének helyén megvalósuló új épület építése 25-26 %-os 
készültségi foknál megállt, a kivitelező számos, hasonló vagy ennél nagyobb beruházását 
is leállította, mivel a vállalási árat az építőipari áremelkedés miatt nem ítélte elegendőnek 



ahhoz, hogy az épületet befejezze. Várhatóan csak 2019 nyarán tud újraindulni az 
építkezés, már vélhetően másik kivitelezővel, 

 Az élelmiszer-áruház fejlesztéséhez bár újabb látványtervet, mi több, elfogadható 
koncepción alapuló tervet kaptunk, de nem sikerült a tulajdonossal abban megegyeznünk, 
hogy valamilyen módon garantálja a terv határidőre történő megvalósítását. Közben az 
épület és az ingatlan kisajátítási eljárása ismét lezajlott, jelenleg bírósági szakaszban tart az 
eljárás, mivel mindkét fél elégedetlen volt a kisajátítási hatóság döntésével. 
 

VI. Pár szó a jövőről 
 
Amit biztosan tudunk, annak egy részét korábban már említettük, de azokon a fejlesztéseken túl 
folytatódni fog a járdafelújítás a Fő utcában a Schulek utca két behajtója között. A beruházás 
költségeinek 50 %-ára nyertünk pályázatos támogatást novemberben, így a szükséges önrész 
biztosítása mellett megvalósulhat újabb „néhány százméter” járdaszakasz felújítása. 
 
Szintén ez év novemberében született belügyminisztériumi támogató döntés három vis maior 
pályázatról (Áprily völgy, Művelődési ház, Csukavölgy utca) összesen mintegy 80 millió forint 
értékben. A beruházások megvalósulásához szükséges előkészítő munkákat megkezdtük, a 
tervezés a tél folyamán lezajlik és 2019-ben újabb támfalak állékonyságnövelésére kerül sor. 
 
Terveink szerint folytatjuk a települési úthálózat felújítását. Amennyiben költségvetési 
lehetőségeink engedik, akkor sor kerül az engedéllyel rendelkező Erdőalja utca felújítására, illetve 
olyan tervezési munkákra (Rákóczi út felső szakasz, Újkert utca alsó szakasz), ahol már nem 
halogatható sokáig a beavatkozás. Megvalósulhatnak a pénzügyi lehetőségek függvényében 
járdafelújítások, ezek között első helyen a Hentesbolt és a Csendőrlaktanya közötti járdaszakasz 
felújítása szerepel. 
 
Rendőrségi jelzés alapján be kell avatkoznunk a Rév utcai parkolási rendbe, ami nem az 
iskolaépítés miatt vált fenntarthatatlanná, de kétségtelenül rontott a helyzeten. A közút szélessége 
sok helyen nem teszi lehetővé még az egyik oldalon történő megállást-várakozást sem, azt meg 
különösen nem, hogy mindkét oldalon várakozzunk, még akkor sem, ha csak egy perce beugrunk 
valahova. Megnövekszik ezért a CBA és a Városi rendezvénytér közötti parkoló szerepe, és egy 
megvásárolt lakóház elbontásával, közút létrehozásával igyekszünk olyan forgalmi rendet 
kialakítani, hogy a parkolóba való be- és kijutás különösebb nehézségek nélkül megoldható 
legyen. 
 
Folytatni szeretnénk a buszmegálló felújítási programot, amennyiben lehetséges, akkor további 4-
6 buszmegálló kapna az idei évben megvalósított megállókkal egyező típusú új várakozóépületet. 
 
Erős forgalomzavaró hatása lesz annak, hogy 2019 folyamán a teljes Fő utcai szakaszon kicseréli a 
DMRV által megbízott vállalkozó a szennyvíz gerincvezetéket. A gerincvezeték cseréje miatt 
szakaszos lezárások, forgalmi rend módosulás lesz, és igyekszünk úgy alakítani a felújítást, hogy a 
kapcsolódó települési javításokat, pótlásokat is segítse. 
 
2019-ben reményeink szerint pont kerülhet az árvízvédelmi beruházás hosszú történetének végére 
azzal, ha elkészül a földmű átépített változata és az Apátkúti-patak torkolata melletti ingatlanok 
védelmét szolgáló zsilipmű. E két beruházásrész tekintetében a tervezés-engedélyeztetés 



folyamatban van, reményeink szerint ez a téli időszakban le is tud zárulni és nem lesz akadálya a 
kivitelezésnek sem- ehhez még a támogatási szerződést is módosítani kell. Ugyancsak bízunk 
abban, hogy 2019-ben megépülhet az árvízi elemek tárolóépülete is. 
 
A Tornacsarnok felújításának tervezése megtörtént; ebből kiderült, hogy az évekkel korábbi 
költségbecslés alapján kapott támogatásból nem lehet megvalósítani a felújítást- a Kormány 
Mikulás napján közzétett határozatában döntött a támogatás megemeléséről (mintegy 210 millió 
forinttal emelte a korábbi támogatási összeget) és így a fejlesztés 2019-től megvalósulhat. A 
közbeszerzési eljárást megindítottuk a döntést követően, remélhetőleg a felhívott vállalkozások 
alkalmasak és képesek lesznek a fejlesztés megvalósítására. 



Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
2018. évi tevékenységéről 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsági tagságában 
az év során változás nem áll be, így a bizottság az alábbi tagokból áll: 
 
Mikesy Tamás elnök, Bártfai István, Schüszterl Károly, Gróf Péter, Grósz Gábor 
 
Állandó meghívottként szakértői minőségben Mezei Anna, segítette feladataink ellátását. 
A bizottság referense: Gerstmayer Bea  

A bizottsági ülések állandó meghívottai: Német Nemzetiségi Önkormányzat, Áprily Lajos Általános Iskola, 
Fellegvár Óvoda, Áprily Iskoláért Alapítvány, Mátyás Király Múzeum, Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesület, Visegrádi Városfejlesztő Kft. 

A bizottság 2018-ban 13 ülésen összesen 101 határozatot hozott (2017-ben 12 ülésen összesen 93 határozat 
született). 

A Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság önálló hatáskörében dönt az Ifjúsági Alap, a 
Testvérvárosi Alap, valamint a Civil Alap keretösszegének felosztásáról. Ez 2018-ban összesen 5.5 millió forint 
volt. 

2018-ban 2 olyan tétel szerepelt a bizottság költségvetésében, ami nem rendszeres költség. Az egyik a Görgei 
emlékévhez kapcsolódóan könyvkiadásra elkülönített 3 millió forint, a másik pedig a Visegrádi Hírek arculati, 
megújításának költségeire, valamint a nyomdai többletköltségekre elkülönített 1,4 millió forint volt. A 
könyvkiadásra szánt összeg nem került felhasználásra, a Visegrádi Hírekhez rendelt összeg pedig kis mértékben 
ugyan, de meghaladta a betervezett költséget. A bizottság azt javasolja, hogy a jövőben a Visegrádi Hírek 
kiadásának költségei kerüljenek át a Mátyás Király Művelődési Ház költségvetéséből Visegrád Város 
Önkormányzata költségvetésébe tekintettel arra, hogy a lap Visegrád Város Önkormányzatának hivatalos lapja. 

Összességében elmondható, hogy a 2018. évi keretekkel a bizottság felelősen gazdálkodott. A támogatási alapok 
esetében nem lépte túl a tervezett forrásokat, ugyanakkor biztosítani tudta, hogy a beérkezett igények, kérelmek 
szinte mindegyike hozzájuthasson a szükséges, vagy igényelt forráshoz.  

A bizottság a nevéből adódó témakörökön túl foglalkozik még a nemzetiségi, örökségvédelmi, testvérvárosi 
ügyekkel, kulturális és sport vonatkozású támogatási kérelmekkel, illetve minden olyan kérdéssel, amit év közben 
a jegyző, vagy a polgármester megvitatásra a bizottság elé terjeszt. 2018-ban a bizottság a fentiek mellett a 
következő kérdésekben hozott döntést: 

- a 2018. évi kulturális rendezvényterv elfogadása 

- a Visegrádi Hírek arculati és nyomdai megújítása 

- Görgei szobor – posztamens tervek áttekintése, szoboravató ünnepség szervezése 

- Visegrád Város Önkormányzat részvétele a nemzetközi RURITAGE pályázaton 

- Egy tanuló integrált nevelésével kapcsolatos iskolai kérelem megvitatása 

- A VSE, a Városi Sportcentrum, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Fellegvár Óvoda, a Mátyás 
Király Művelődési Ház, a helyi civil szervezetek, a Rendőrőrs, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
2017. évi beszámolóinak elfogadása 

- Az Áprily Lajos Általános Iskola és a Fellegvár Óvoda folyamatban lévő ügyeinek, problémáinak 
megtárgyalása 

- Nyári gyermekfelügyelet megszervezése 

- A Rendezvénytér működésével kapcsolatos feladatok megvitatása 

- Városi ünnepségek és az Idősek Karácsonyának előkészítése 

- Kulturális célú támogatási kérelmek elbírálása 

- Szabadidős és sport programokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

- Marketing megkeresések megvitatása 

- A városi kitüntetésekre szóló jelölések összegyűjtése 

- A testületi döntések előkészítőjeként a bizottsági hatáskörbe tartozó önkormányzati határozatok, 
rendeletek illetve rendeletmódosítások megtárgyalása  

 



 

2018-ban a bizottság nagyrészt munkaterv szerint tartotta üléseit. Három rendkívüli ülésünk volt; az egyik a 
szokásos januári, ami a költségvetés benyújtása miatt szükséges, a második a Görgei szobor posztamens terveinek 
áttekintése, a harmadik pedig a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói pályázatainak 
megvitatása tárgyában került összehívásra. 

A Bizottság gondoskodott a város civil szerveződéseinek és a civil szervezetek keretein kívüli kulturális 
tevékenységet végzőknek nyújtandó, valamint a testvérvárosi kapcsolatok megerősítését célzó támogatási alapok - 
közismert nevén a Civil -, Ifjúsági – és Testvérvárosi Alap – működtetéséről, így a pályázati felhívások 
előkészítéséről, a támogatások elbírálásáról, a támogatási szerződések és beszámolók segédleteiről, valamint 
ellenőrizte a beszámolókat. Az Ifjúsági és Testvérvárosi Alapban 2018-ban két körös, fél évre előre tervezhető 
támogatási rendszert működtettünk. A Testvérvárosi Alap létrehozása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján 
azonban a bizottság úgy döntött, hogy ez az alap a jövőben egy körben, 1 millió forintos keretösszeggel kerül 
kiírása tekintettel arra, hogy a második körre egyetlen pályázat sem érkezett. Az innen felszabaduló 1 millió 
forintot a bizottság jövőre a Visegrádi Nyár programsorozat finanszírozására kívánja átcsoportosítani. 

A Fellegvár Óvoda - mint az egyedüli önkormányzati fenntartásban lévő oktatási intézmény - ügyei is több 
alkalommal szerepeltek a napirenden, az óvodavezető beszámolóján túl évi két alkalommal is foglalkozik a 
bizottság az intézmény ügyes-bajos dolgaival. 

Bár az iskola nem önkormányzati fenntartású intézmény, a bizottság az ő ügyeit is minden évben napirendre tűzi. 
Bár a konkrét bizottsági munkát nem érintette, de érdemes említést tenni arról, hogy a tervekkel ellentétben az 
alsó tagozatosok továbbra is konténer tantermekben tanulnak, mert az iskola kisépületének fejlesztése elakadt. 
Mivel a beruházás állami finanszírozású és lebonyolítású, önkormányzatunknak a beruházás jelenlegi állásában 
nincs operatív szerepe.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzatot idén is Schandl Jánosné nemzetiségi önkormányzati tag képviselte a 
bizottsági üléseken. Meghívásukra obergünzburgi testvérvárosunk képviselői 2018 novemberében Visegrádra 
látogattak, a programok lebonyolításának finanszírozására a Visegrádi Dunai Svábokért és Németekért 
Alapítvány pályázati támogatást nyert a Testvérvárosi Alapból.  

A bizottság 2019-re vonatkozóan – az idei évhez hasonlóan – a képviselő-testület munkájához igazítva alakítja ki 
üléstervét, melyek időpontjai és napirendi pontjai igazodnak a képviselő-testületi ülésekhez.  

 

Mikesy Tamás bizottsági elnök 
Gerstmayer Bea bizottsági referens 



Beszámoló a Népjóléti Bizottság 2018. évi tevékenységéről 

A Népjóléti Bizottság ténylegesen is a népjóléti intézkedésekkel, így a szociális ügyekkel, a rászorulók 
segítésével foglalkozik elsősorban, de több más területen is biztosít támogatásokat, ideértve az oktatást 
(Bursa Hungarica), és az egészségügyi szűrővizsgálatokat is.  

2018. év során az elfogadott munkaterv szerint végezte a Bizottság munkáját, havi rendszerességgel tartott 
ülést, átlagosan 3-4 napirendi pontot tárgyalva. A bizottság 2018 –ben  2 képviselővel, és 1 külső taggal 
működik. A bizottságot referens segíti feladatai ellátásban.  

A bizottság az év során mintegy 62  határozatot hozott, különféle súlyú ügyekben. A határozatok közül a 
Települési Támogatási ügyekben  hozott határozatokat.  

Népjóléti Bizottsági ülések száma:   12 db 

A határozatok megoszlása: 

Települési Támogatás     37 db kérelem 

elutasított kérelem        2 db 

támogatási típusonként: 

Rendkívüli Települési Támogatás     27 db 

- 12 család  kb. ( 390.000 Ft)   130q tűzifa 

- 2 rota virus                21.630., Ft/oltást 

-  

- 1 ember  étkezési hozzájárulása a városi konyhán 3 hónapon keresztül  

-        

- 8 pézbeni támogatás    397.674 Ft.  

Települési Gyógyszer Támogatás  10 db 

- 10 ember    262.000 Ft. ( időarányos megállapítástól  - december  31-ig) 

- lakbér támogatás   5 család  347.772. Ft 

-   

Közköltséges temetés:    3+1(ismeretlen koponya)  db 515.410 Ft.  

   

Bursa Hungarica ösztöndíj.   :    5 db  290.000.Ft.    

A Bizottság rendelkezési körébe több költségvetési keret is tartozik, így a segélyekre szánt források, 
amelyekről rászorultsági alapon, a szociális tárgyú rendeletek által meghatározott keretek között születik 
döntés. A 2018. évi keretekkel a Bizottság felelősen gazdálkodott, nem lépte túl a tervezett forrásokat.  

A segélyek tekintetében elmondható, hogy a Bizottság alapvetően szigorú, a körülményeket alaposan 
mérlegelő döntéseket hozott, sokszor éles viták után. Az is kimutatható, hogy a segélykérelmek száma 



egész évben egyenletes, a segélykérelmekből azonosítható problémák tipikusak. 2018-ban a segélykérők 
száma csökkent.  

A Bizottság ülésein többször megfogalmazódott az a kétely, hogy ténylegesen a legrászorultabbak élnek-e 
a segélyek lehetőségével, vagy ezt az érintettek számára jobban hangsúlyozni kellene és konkrét segítséget 
nyújtani a krízishelyzetekben.   

Foglalkozott a Bizottság, szűrővizsgálatok támogatásával., idősek karácsonya megszervezésével. 

A bizottság három ülés kivételével teljes létszámban jelen volt minden ülésen.  



2018 a városfejlesztésben 
 

I. Az év általános értékelése 
A Városfejlesztési Bizottság 2018. november 14-ei ülésén elővettük az év elején elfogadott, akkor 
még tervezett, a város 2018-as éves költségvetésében is megjelenő fejlesztéseink listáját, és 
végigmenve az egyes tételeken, kisebb meglepetéssel állapítottuk meg, hogy az ez évi terveinket 
szinte maradéktalanul teljesítettük. Hogy miért a meglepetés? Mert a korábbi években ezt a 
megállapítást ritkán tudtuk megtenni; mert a körülmények azért most sem segítették a fejlesztési 
feladatok megvalósítását, elsősorban az építőipar leterheltsége és kapacitás-hiánya miatt; mert 
ebben az évben is inkább fogyott az a munkaerő és lendület, ami a városfejlesztési feladatokhoz 
kell. Nem lettünk többen, de talán egy kicsit kijózanodott a tervezés ez év elejére és sikerült 
teljesíthető elvárásokat megfogalmaznunk magunkkal szemben.  

Közel 150 millió forintot fordított a város a tágabban vett fejlesztési feladataira, de a település 
fejlődését nem csak az önkormányzati közvetlen ráfordítások támogatták, hanem a 
magántulajdonosok, vállalkozók, akik kihasználva a tervezhető és jó gazdasági környezetet, a 
város szempontjából is jelentős beruházásokat valósítottak meg. Nagy öröm számunkra, ha 
évtizede kihasználatlan, romos, félbemaradt épületek egyszer csak életre kelnek, vagy parlagon 
heverő telkeken új épületek emelkednek- különösen, ha konstruktív egyeztetési folyamat végén a 
kialakuló építmények a városi elképzelésekbe illeszkednek, emelik a település rangját.  

Két, komolyabb előkészítést igénylő településrendezési szerződést is megkötöttünk ebben az 
évben, az ebből származó, a település fejlesztésre fordítható forrás mellett jelentős 
előrehaladásnak ítéljük, hogy a 2008-ban félbehagyott Hilton szálló új befektetője megszerezte az 
építési engedélyt és remélhetőleg egy éven belül egy új szálloda nyithatja meg kapuit Visegrádon. 

Tavaly megindított tervezési programjaink ebben az évben lezárultak. A Virágzó Visegrád 
elnevezésű, a miniszterelnök kérésére összeállított programunk alapvető módosítások nélkül 
jutott végig a közigazgatási egyeztetés majdnem összes fázisán ez év februárjára, azonban döntés 
a választásokra tekintettel már nem született róla kormányszinten. Az időközben megvalósult 
kormányzati szerkezeti és személyi változások miatt bizonyos, hogy az előterjesztésnek újra végig 
kell lépkednie a közigazgatási egyeztetés lépcsőin, és csak bizakodni tudunk, hogy hamarosan 
ismét a Kormány elé kerül a következő évtized Visegrádját alapvetően meghatározó programunk 
és a megvalósulás útjára tud lépni. 

A 2017-ben megszületett „Dunakanyar kormányhatározat” két nagyobb, összességében 4 milliárd 
forintnyi támogatást biztosít a látogatómenedzsment és a különféle történeti emlékhelyek, 
látnivalók összekapcsolására. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel 2018-ban több alkalommal 
egyeztetünk, ennek eredményeképp elkészült egy 10 oldalas koncepció, amit a TDM tagok is 
megismertek, véleményeztek. A koncepciót a tavasz során benyújtottuk az MTÜ-höz, ahol a 
koncepció alapján folyik tovább az előkészítési munka. Decemberben beadtuk az igényünket az 
előkészítő tanulmányok, vizsgálatok lefolytatására, remélhetőleg 2019-ben már arról lesz szó, 
hogy a vizsgált változatok közül melyik változat részletes tervezése indulhat meg.  

II. Sikeres beruházás-előkészítések és szerződések 
Azt is örömmel nyugtáztuk, hogy hosszas évek előkészítő munkája érett be azzal, hogy 2019-ben 
olyan, régóta várt beavatkozásokra kerülhet sor, amit számos alkalommal és számos helyen 
hiányoltak a város lakói:  



 megújulhat a Patika-ház tetőszerkezetének egy nagyobb része, 
 a Gyógyszertár sok évtizede változatlan belső terei teljes felújításon eshetnek keresztül, 
 sor kerül a Művelődési ház utcafrontjának külső megújítására, 
 megvalósul az Egészségház belső felújítása, a nyílászárók cseréje, a korábban megkezdett, 

de különféle okok miatt félbemaradt felújítások befejezése, 
 tárolóépület épül a Rendőrségi épület udvarában, amely segíti a város raktározási 

gondjainak megoldását, különös tekintettel a városgazdálkodás gépeire, eszközeire. 

 A felsorolt fejlesztésekre a szükséges forrást részben pályázatos úton biztosítottuk, a kivitelezői 
és műszaki ellenőri szerződéseket megkötöttük, így reméljük, hogy a megvalósítás elé nagyobb, 
elháríthatatlan akadályok nem gördülnek, sőt, egyes felsorolt fejlesztések már 2018-ban 
elkezdődnek. 

III. Az év során kisebb-nagyobb fejlesztések egész sorát tudtuk megvalósítani: 
 több utcában végeztünk útfelújítást, burkolatcserét, burkolatkorrekciót, így a Rákóczi 

utcában, a Fő utcában, a Mogyoróhegy utcában, a Doboshegyi utcában, 
 folytattuk a járdaépítéseket, megvalósult a Milleniumi Kápolna és a Csuka patak hídja 

között az új járda, a Mátyás király úton egy hiányzó szakasz, itt az utcafásítás pótlására is 
sor került, 

 garanciális munkában kicseréltettük a Mátyás király utca Temető előtti szakaszának 
burkolatát, és ezzel együtt a Temetőn belül is megvalósult az aszfaltozott közlekedő utak 
burkolatának cseréje, 

 újabb köztéri bútorok kihelyezésére került sor, lassan az egész város területén 
egységesedik az utcabútorok arculata, 

 elkészült a buszmegálló egységes arculat szerinti fejlesztése során a Városgazdálkodási 
csoport kivitelezésében és helyi vállalkozók közreműködésével 5 db buszmegálló (a 
tervezett 6. megálló a gátberuházás elhúzódása miatt nem készülhetett el), 

 elkészült az árvízvédelmi mű egyik, még hiányzó belső szakasza, amellyel a mobilfalas 
védelmi rendszer teljessé vált és az éves próba keretében a teljes szakaszon, mintegy 2 
kilométer hosszan fel is szereltük a művet novemberben, 

 folyamatban van és tavaszra elkészül a Duna parti sétány helyreállítása, így a teljes 
szakaszon ismét lehet a Duna mellett sétálni, 

 beszereztünk egy újabb, a városgazdálkodást - és majdan az árvízvédelmi mű külső 
szakaszának biztonságos kezelését is – szolgáló traktort és ahhoz szükséges adaptereket, 

 sikerült olyan ingatlanvásárlásokat lebonyolítanunk, amelyek a közeljövő fejlesztéseihez 
szükségesek, így különösen a Városközpont térségében a Tornacsarnok, az új élelmiszer-
áruház fejlesztését, a parkolási gondok megoldását segítik, 

 megvalósult a Széchenyi utcai kemping tereprendezésének utolsó része, amely még 
akadályozta a terület fejlesztését, elkészültek egy játszótér tervei, 

 elkészült a Sziget utcai Közösségi Ház megközelítését segítő rámpa, 
 a vételár 50 %-ával hozzájárultunk a Sportegyesület buszvásárlásához, 
 fejlődött a Sportcentrum, a központi épület hibáinak javításával, a kosárlabdapályával, a 

bejárati nagykapuval és egy kisebb rendezvényhelyszínnel (ez utóbbi kettő az Építésztábor 
kivitelezésében), és a Sportegyesülttel közösen új, műfüves pálya építésére adtunk be 
pályázatot 

 evezős és kishajó kikötőhely létesült a Palotaházzal szemben a Duna parton, 



 az árvízi elemek tárolóépületéhez, a városgazdálkodás eszközeihez, a különféle eszközök, 
anyagok tárolásához folyamatban van a szükséges ingatlan megvásárlása, 

 a Görgei-emlékév keretében szobrokat állítottunk a tábornok tiszteletére. 

A város területén működő szolgáltatókkal, közszolgáltatókkal is sikerült olyan egyezségeket 
létrehozni- köszönet érte minden érintettnek - amelyek keretében megindult a különféle 
közműhálózatok vagy azok egyes részeinek rekonstrukciója: 

 megvalósult a 11-es főút rekonstrukciója 800 méteres szakaszon, ez elég érzékelhető 
minőségjavulást eredményezett, 

 jelentős szakaszokon történt víznyomócső csere (a Rév utca - Nagy Lajos király utcában, 
ami az egész település számára jól látható és követhető volt; az Újkert utcában, ahol 
inkább a lakók szembesültek a munkavégzéssel, 

 kísérleti világítást kapott az ELMŰ-vel kötött megállapodás keretében a Fő utca 
Templom és Nagyparkoló közötti szakasza, 

 megvalósultak az első elektromos autó töltőállomások a Nagyparkolóban, 
 a folyamatos hibaelhárítás során szennyvízvezeték cseréjére került sor szakaszosan a Fő 

utcában, majd 2019-ben a megkötött szerződés alapján az egész Fő utcai csatornarendszer 
cserélődik 

IV. TRT 
A településrendezési eszközök szükségessé vált felülvizsgálata harmadik éve tartó folyamat, amit 
nem nagyon segített az a tény, hogy ezidő alatt többször is alaposan változtak azok a 
jogszabályok, amelyek a tervezést befolyásolják. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
munka nem látványos időszaka volt a 2018. évi, a településrendezési eszközök felülvizsgálatával 
megbízott vállalkozás, személyesen Kálmán Kinga településtervező, a Polgármesteri Hivatal, a 
főépítész és az érintett bizottságok azonban a háttérben számos egyeztetést folytattak le, több 
hatósággal, szakhatósággal is egyeztettek. Az előkészítő munka eredményeképp a 
Képviselőtestület szeptemberi ülésén elfogadta a településrendezési eszközök első változatát és 
elrendelte annak társadalmi egyeztetését. A település lakóinak október 15. és november 16. között 
volt lehetősége a tervet áttekinteni, véleményét megfogalmazni. Ebben az időszakban egy 
tájékozatót is tartottunk a tervezési munkáról, a vélemények megfogalmazásának 
szükségességéről.  

A TRT-vel kapcsolatos észrevételek feldolgozása folyamatban van, ennek eredménye lesz a végső 
anyag, amelyet azonban az országos főépítész még véleményez. Az országos főépítész 
véleményének ismeretében fogadhatja el a Képviselőtestület az új településrendezési eszközöket, 
valamikor 2019. első felében.   

A TRT a visegrádi honlapon továbbra megnézhető a társadalmi részvétel címszó alatt, de már 
nem véleményezhető. 

V. Elakadt ügyeinkről 
Ebben az évben is folyamatban van számos olyan fejlesztés, amelynek megvalósulása tervezett 
volt, és nem rajtunk múlott a megvalósulás: 

 az általános iskola kisépületének helyén megvalósuló új épület építése 25-26 %-os 
készültségi foknál megállt, a kivitelező számos, hasonló vagy ennél nagyobb beruházását 
is leállította, mivel a vállalási árat az építőipari áremelkedés miatt nem ítélte elegendőnek 



ahhoz, hogy az épületet befejezze. Várhatóan csak 2019 nyarán tud újraindulni az 
építkezés, már vélhetően másik kivitelezővel, 

 Az élelmiszer-áruház fejlesztéséhez bár újabb látványtervet, mi több, elfogadható 
koncepción alapuló tervet kaptunk, de nem sikerült a tulajdonossal abban megegyeznünk, 
hogy valamilyen módon garantálja a terv határidőre történő megvalósítását. Közben az 
épület és az ingatlan kisajátítási eljárása ismét lezajlott, jelenleg bírósági szakaszban tart az 
eljárás, mivel mindkét fél elégedetlen volt a kisajátítási hatóság döntésével. 
 

VI. Pár szó a jövőről 
 
Amit biztosan tudunk, annak egy részét korábban már említettük, de azokon a fejlesztéseken túl 
folytatódni fog a járdafelújítás a Fő utcában a Schulek utca két behajtója között. A beruházás 
költségeinek 50 %-ára nyertünk pályázatos támogatást novemberben, így a szükséges önrész 
biztosítása mellett megvalósulhat újabb „néhány százméter” járdaszakasz felújítása. 
 
Szintén ez év novemberében született belügyminisztériumi támogató döntés három vis maior 
pályázatról (Áprily völgy, Művelődési ház, Csukavölgy utca) összesen mintegy 80 millió forint 
értékben. A beruházások megvalósulásához szükséges előkészítő munkákat megkezdtük, a 
tervezés a tél folyamán lezajlik és 2019-ben újabb támfalak állékonyságnövelésére kerül sor. 
 
Terveink szerint folytatjuk a települési úthálózat felújítását. Amennyiben költségvetési 
lehetőségeink engedik, akkor sor kerül az engedéllyel rendelkező Erdőalja utca felújítására, illetve 
olyan tervezési munkákra (Rákóczi út felső szakasz, Újkert utca alsó szakasz), ahol már nem 
halogatható sokáig a beavatkozás. Megvalósulhatnak a pénzügyi lehetőségek függvényében 
járdafelújítások, ezek között első helyen a Hentesbolt és a Csendőrlaktanya közötti járdaszakasz 
felújítása szerepel. 
 
Rendőrségi jelzés alapján be kell avatkoznunk a Rév utcai parkolási rendbe, ami nem az 
iskolaépítés miatt vált fenntarthatatlanná, de kétségtelenül rontott a helyzeten. A közút szélessége 
sok helyen nem teszi lehetővé még az egyik oldalon történő megállást-várakozást sem, azt meg 
különösen nem, hogy mindkét oldalon várakozzunk, még akkor sem, ha csak egy perce beugrunk 
valahova. Megnövekszik ezért a CBA és a Városi rendezvénytér közötti parkoló szerepe, és egy 
megvásárolt lakóház elbontásával, közút létrehozásával igyekszünk olyan forgalmi rendet 
kialakítani, hogy a parkolóba való be- és kijutás különösebb nehézségek nélkül megoldható 
legyen. 
 
Folytatni szeretnénk a buszmegálló felújítási programot, amennyiben lehetséges, akkor további 4-
6 buszmegálló kapna az idei évben megvalósított megállókkal egyező típusú új várakozóépületet. 
 
Erős forgalomzavaró hatása lesz annak, hogy 2019 folyamán a teljes Fő utcai szakaszon kicseréli a 
DMRV által megbízott vállalkozó a szennyvíz gerincvezetéket. A gerincvezeték cseréje miatt 
szakaszos lezárások, forgalmi rend módosulás lesz, és igyekszünk úgy alakítani a felújítást, hogy a 
kapcsolódó települési javításokat, pótlásokat is segítse. 
 
2019-ben reményeink szerint pont kerülhet az árvízvédelmi beruházás hosszú történetének végére 
azzal, ha elkészül a földmű átépített változata és az Apátkúti-patak torkolata melletti ingatlanok 
védelmét szolgáló zsilipmű. E két beruházásrész tekintetében a tervezés-engedélyeztetés 



folyamatban van, reményeink szerint ez a téli időszakban le is tud zárulni és nem lesz akadálya a 
kivitelezésnek sem- ehhez még a támogatási szerződést is módosítani kell. Ugyancsak bízunk 
abban, hogy 2019-ben megépülhet az árvízi elemek tárolóépülete is. 
 
A Tornacsarnok felújításának tervezése megtörtént; ebből kiderült, hogy az évekkel korábbi 
költségbecslés alapján kapott támogatásból nem lehet megvalósítani a felújítást- a Kormány 
Mikulás napján közzétett határozatában döntött a támogatás megemeléséről (mintegy 210 millió 
forinttal emelte a korábbi támogatási összeget) és így a fejlesztés 2019-től megvalósulhat. A 
közbeszerzési eljárást megindítottuk a döntést követően, remélhetőleg a felhívott vállalkozások 
alkalmasak és képesek lesznek a fejlesztés megvalósítására. 



 
Előterjesztette: Félegyházi András 
Összeállította: dr. Oláh Imre 

 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) 
önkormányzati rendelet 17.§. (3) bekezdése alapján az alábbiakban terjesztem elő a képviselő-
testület által a korábbiakban meghozott, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolómat. 
 
239/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
„Danubia Televízió működési és fenntartási támogatásáról szóló együttműködési 
megállapodás 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- Együttműködési megállapodás aláírása folyamatban 
 
240/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
MTZ 552 Belorusz traktor értékesítése 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2019. január 10. 
 

- Az adásvételi  szerződés megkötésre került 
 
241/2018. (12.12.) Ökt. határozat  
Garanciális munkák az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- A szerződés megkötése folyamatban van 
 

242/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése c. pályázaton történő 
elinduláshoz szükséges tervezési szerződés 
 
 
Határidő: 2019. január 15. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 



- a tervezési szerződés megkötése folyamatban, a tervező a munkát megkezdte, pályázat 
benyújtás határideje 2019. január 23. 

 
243/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Csukavölgy utcai támfal megrongálódás okozta károsodások helyreállítása kapcsán a 
tervezési munkák elvégzése, telekalakítási szerződés megkötése 
 
Határidő: - 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- Telekalakítási szerződés készítése folyamatban, a tervezési munkák a 
telekalakítási szerződés aláírását követően  

 
245/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Speciális étrendű közétkeztetés biztosítása   
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- A DrSÉF Kft-vel a szerződés aláírásra került, a szülő részére tájékoztatás 
került kiküldésre, szülői nyilatkozat beszerzése folyamatban 

 
246/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Bálint Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- A Támogatási szerződés aláírásra került 
 

247/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Bártfai István képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- A Támogatási szerződések aláírásra kerültek 
 

248/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Mikesy Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
 

- A Támogatási szerződések aláírásra kerültek 
 
249/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Tornacsarnok felújítására kiírt közbeszerzési eljárás megindítása 
 
Határidő: 2018. december 21. 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- a közbeszerzési eljárás 2018. december 21-én kiírásra került 
 

 



251/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Visegrád, 29/2/A/5 hrsz-ú ingatlan Visegrád Város Önkormányzat javára fennálló elővásárlási 
jogról való döntés 
 
Felelős: dr. Oláh Imre megbízott jegyző 
Határidő: azonnal 
 

- A Képviselő-testület határozata az eljáró jogi képviselő részére megküldésre 
került 

 
253/2018. (12.12.) Ökt. határozat 
Egészségház belső felújítási munkálataihoz kapcsolódó vízszigetelési munkák 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: - 
 

- a becsült költség a 2019. évi költségvetésbe betervezésre fog kerülni, 
árajánlatok kérése folyamatban 

 
Z-255/2018. (12.17.) Ökt. határozat 
Visegrád 240/3,4,5 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés 
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

- az ingatlan tulajdonosával az adásvételi szerződés aláírásra került 
 
Z-256/2018. (12.17.) Ökt. határozat 
Kötelezési eljárásban (napelemes ügy) hozott másodfokú határozattal szemben benyújtott 
keresetlevél  
 
Határidő: 8 illetve 21 nap 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- A keresetlevél a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
részére benyújtásra került, védirat benyújtása folyamatban 

 
257/2018. (12.18.) Ökt. határozat 
Kötelezési eljárásban (napelemes ügy) hozott másodfokú határozattal szemben benyújtott 
keresetlevél  
 
Határidő: 8 illetve 21 nap 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 

- A keresetlevél a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
részére benyújtásra került, védirat benyújtása folyamatban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2019. (…. ….) 

 Határozata 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal 
együtt elfogadja az előterjesztésben szereplő, a 2018. december 12. – 2018. december 18. 
közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 

Visegrád, 2019. január 10. 
 
 

Félegyházi András 
polgármester 



Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Minden  évben  a  bizottságon  keresztül  a  képviselőtestület  elé  terjesztjük  az  önkormányzat  által 
támogatott  nyári  rendezvények programterv  javaslatát,  illetve azt  az elveket,  elgondolásokat, mely 
szerint a programtervet kialakítottuk. 
A programok összeállítása előtt az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 
‐ különböző,  helyben  szokásos  fórumokon  meghirdetünk  egy  közvélemény  kutatást  (ebben  az 

időszakban ez 2018 év vége volt), hogy a város lakói milyen produkciókat látnának szívesen.  
‐ figyelembe vesszük az esetenként akár több évtizedes (pl. Zenés nyári esték) hagyományokat 
‐ gondolnunk kell a korábban megkötött együttműködésekre (pl. VisegRock, EtnoGrád) 
‐ az ötletek összegyűjtése után figyelnünk kell arra, hogy a programsorozat szakmailag vállalható, 

pénzügyileg finanszírozható legyen 
‐ át kell tekinteni a korábbi évek műsorait, hogy ismétlésekbe ha nem muszáj ne fussunk bele 
‐ törekednünk  kell  arra,  hogy  a műsorkínálat  a  lehető  legszínesebb  legyen:  lehetőleg  a  legtöbb 

műfaj  és  stílus  felsorakoztatása  mellett  minden  korosztály,  és  a  széles  ízlésvilágot  képviselő 
visegrádiak és az  idelátogató  turisták  is megtalálja  a nekik  szóló  kínálatot összességében, egy‐
egy évadra lebontva is. 

A  fent  leírt  elvek  alapján  az  alábbi  programterv  kidolgozását  kezdtük  el,  és  folytattuk  le  a 
megbeszéléseket  az  érintett  partnerekkel.  Természetesen,  mint  minden  szervezés  alkalmával  az 
utolsó  pillanatig  lehetnek  változások  még  mind  időpont,  mind  fellépők  tekintetében,  de  az 
alábbiakban bemutatandó esemény‐naptárat már nagyban véglegesnek tekinthetjük. 
 

ÁPRILIS  
 30.    Évadnyitó koncert a Rendezvénytéren, (nem rétegzenét játszó sikerzenekar) 
MÁJUS  
18.      IV. Visegrádi Gasztrofesztivál, 
25.      Gyermeknap 
JÚNIUS 
8.      Pünkösd (komolyzenei koncert a templomban?) 
15.      „In memoriam Zoller Attila”,(jazz) 
22.?      Múzeumok éjszakája a királyi palotában 
29.?      V. VisegRock fesztivál a rendezvénytéren 
JÚLIUS 
6.      Zenés Nyári Esték (komolyzenei koncert a palotában?) 
12‐14.      XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
20.    Sváb est (A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen) 
27.    EtnoGrád (Vujicsics együttessel együttműködve + Tóbis Tamás)  
AUGUSZTUS 
3.    Latin est 
10.    Zenés Nyári Esték (komolyzenei koncert a palotában?) 
17.    Színház (Sziget színház, Hair) 
19.    Ünnepi gálakoncert  (VPOP zenekara ?), Tűzijáték és Utcabál 
20.      Ünnepség 
24.      Zenés Nyári Esték (zongora koncert a templomban ?) 
31.      gyerekfesztivál (Alma együttes +vendég) 
SZEPTEMBER 
7.      XI. Quadriburgiumi játékok 
14.       Városnapi ünnepség a Városházán, kitüntetések átadása 
21.       Ars Sacra Fesztivál  zárónapja Zenés Nyári Esték (komolyzene) 
28.      Pincesori vígasságok 
 
Kérem  a  tisztelt  képviselő‐testületet,  hogy  hagyja  jóvá  a  programtervezetet,  hogy  a  szerződések 

megkötésre kerülhessenek és így a programelemek véglegessé válhassanak. 



 
Előterjesztette: dr. Oláh Imre 
Összeállította: dr. Oláh Imre 

 
Tárgy: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2012. (01.26.) számú határozatával 
döntött arról, hogy „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Njt) 80. § (2) bekezdésben előírt megállapodás kötési kötelezettség teljesítése 
érdekében együttműködési megállapodást köt a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal a feladatok közös végrehajtására, egymás munkájának kölcsönös segítésére. 
Az együttműködési megállapodást a felek 2012. augusztus 6-án írták alá, melyet az Njt 80.§ 
(1)-(4) bekezdésekben előírt tartalmi követelményeknek való teljes körű megfelelés 
érdekében a képviselő-testület 43/2014. (02.20.) határozata alapján 2014. február 21-én 
újrakötöttek. Időközben a felek a képviselő-testület 70/2015. (03.25.) határozata alapján 2015. 
március 26-án módosították. 2018. évben az Njt-ben történt jogszabályváltozások miatt a 
Képviselő-testület 7/2018. (01.17.) Ökt. határozatával módosította az Együttműködési 
megállapodást. 
A 2019. január 15-én tartott Kulturális, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén 
történt egyeztetés a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ahol abban 
állapodnak meg, hogy az Együttműködési megállapodás 2.1. pontját módosítják. Ennek 
értelmében 2019-től az Önkormányzat havi 32 órában a Visegrád, Széchenyi u. 11. szám alatt 
biztosítja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az önkormányzati feladat ellátáshoz, 
működéshez szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget továbbra is 
ingyenesen, melyet előzetesen a Művelődési Ház igazgatójával kell egyeztetnie az elnöknek. 
Az Njt 80. § (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 
között létrejött megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. 
 
A módosított együttműködési megállapodást a határozati javaslat melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása ügyében 
döntést hozni szíveskedjen.   
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (…) Ökt. 

Határozata  
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésben előírt felülvizsgálati kötelezettség teljesítése 
kapcsán úgy dönt, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – fogadja el. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Visegrád, 2019. január 16. 
 

dr. Oláh Imre 
mb. jegyző 



 

 
EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről: Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fő u. 81., 
képviseli: Félegyházi András polgármester) – továbbiakban önkormányzat, 
másrészről: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (2025 Visegrád, Fő u. 81, 
képviseli: Scheiliné Herendi Mária Ida elnök) – továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat, 
továbbiakban:Felek között alulírott helyen és napon a következők szerint:  

 
1. Általános szempontok 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Njtv.) 80§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve az 
Njtv. 80.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
megállapodás) kötnek. 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: helyi nemzetiségi 
önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve – megállapodás alapján – Visegrád Város 
Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) költségvetési szerveként működő 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal). 
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 
lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek 
teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

 
2. Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

 
Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves 
önkormányzati rendelet keretein belül – a nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez 
szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 
2.1 Az önkormányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek 
lebonyolításához illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Fő u. 81. 
szám alatti épület dísztermében. Az önkormányzat továbbá a nemzetiségi önkormányzat 
részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat 
ellátásához, működéséhez (testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja a 
Visegrád Fő u. 34. szám Széchenyi utca 11. szám (Mátyás Király Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár) alatt lévő épületében. A helyiségekhez és annak infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségeket – a telefonhasználat költségeinek kivételével – és fenntartási 
költségeket az önkormányzat viseli. A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a helyiségek 
használata során a rezsi-költségek tekintetében takarékosságra törekszik. A teremhasználatot 
minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek a jegyzővel Művelődési Ház 
igazgatójával. 
2.2 Az önkormányzat a polgármesteri hivatal Titkársági Csoportján keresztül biztosítja a 
nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően: 
- a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;  
- a testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
- a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 
ellátását és az ezzel járó költségek viselését; 
- a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítását, 



 

- a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátását. 
2.3. Az önkormányzat jegyzője a nemzetiségi önkormányzattal történt kapcsolattartásra az 
igazgatási csoportvezetőt jelöli ki. 
2.4. Az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző/vagy a jegyzővel azonos 
képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
2.5. Ahhoz, hogy az önkormányzat és a jegyző, illetve a polgármesteri hivatal fenti és jelen 
együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.   
2.6. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 
számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - 
továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a 
számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek. 
2.7. Az önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a 
nemzetiségi önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően az adott évi költségvetési 
rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosíthat. 
 
3. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának előkészítése és megalkotása 
 

3.1.1. A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző és a pénzügyi csoportvezető készíti elő 
a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a pénzügyi 
csoportvezető a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 
szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre 
állását követően – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével. Az önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési törvényből adódó részletes 
információk megismerése után, az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének 
előkészítése során a pénzügyi csoportvezető folytatja az egyeztetést a nemzetiségi 
önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. 
Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a nemzetiségi önkormányzatot érintő 
részét a pénzügyi csoportvezető egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket tisztázzák. A 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (4) bekezdéseiben és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban:Ávr.) 24.§, 27.§, 28.§, 29.§ (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni. 
A jegyző és a pénzügyi csoportvezető által elkészített költségvetési határozati javaslatot az 
elnök február 15-éig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének. 
A nemzetiségi önkormányzat a költségvetésről szóló határozatot, annak meghozatalát 
követően eljuttatja a Jegyző részére. 
A költségvetésről szóló határozat alapján a pénzügyi csoportvezető – a nemzetiségi 
önkormányzat képviselőjével egyeztetve – elkészíti az elemi költségvetést és eleget tesz a 
költségvetéssel összefüggő jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek.  
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást 
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a pénzügyi csoportvezető a 
felelős. 
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési 
jogosultsággal nem rendelkezik. 



 

Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, 
bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás 
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 
 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testület határozata alapján módosíthatók. 
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, 
bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban 
az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete dönthet. 
A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozattervezetét a 
pénzügyi csoportvezető készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások 
felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési 
határozat módosításáról a pénzügyi csoportvezető által történő előkészítése után, az elnök 
előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt. Az előirányzat 
módosításokról a nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz, amelyet 10 napon belül eljuttat 
a Jegyző részére. 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési határozat módosítását. 
A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 
előkészítéséért a jegyző és a pénzügyi csoportvezető a felelős. 
A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a 
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja naprakész nyilvántartást vezet. 
 

5. Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs 
részletszabályai, (adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség) 

 
5.1. A Nemzetiségi Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló, negyedéves költségvetési 
jelentés és mérlegjelentés- tételi kötelezettségét az államháztartás információs rendszerén 
keresztül a pénzügyi csoportvezető teljesíti. A költségvetési beszámolót, valamint a 
negyedéves költségvetési jelentést és mérlegjelentést a nemzetiségi önkormányzat elnökének 
valamint a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személynek, Polgármesteri Hivatal 
könyvelőjének (Ónodiné Cseke Antóniának) kell aláírnia. 
5.2. A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző és a pénzügyi csoportvezető készíti elő a 
zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.  
5.3. A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet 
követő negyedik hónap utolsó napjáig (április 30-ig) terjeszti a képviselő-testület elé. 
5.4. A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 
költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
5.5. Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és 
a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 
az elnök a felelős. 

 
6. A költségvetési gazdálkodás rendje 

(fizetési számla nyitása, törzskönyvi nyilvántartásba vétel,  



 

adószám igénylése, pénztár vezetése) 
 

6.1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja látja el, amely feladatait a költségvetési szervekre 
vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi. 
6.2. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik, amit az 
önkormányzat számlavezetőjénél (OTP Bank Zrt) vezet. A nemzetiségi önkormányzat 
vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11742087-15797065 számú bankszámláján 
bonyolít.  
6.3. Az önkormányzat és az OTP Bank Zrt. közötti számítógépes összeköttetés miatt a 
nemzetiségi önkormányzat egyetért és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú 
bankszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési jogosultsága a Polgármesteri Hivatal 
banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A bankszámla adatairól az elnöknek, illetve az 
általa meghatározott személyeknek adathozzáférési, bankszámlaegyenleg tájékozódási 
lehetősége van. 
6.4. A nemzetiségi önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 
a) fizetési számlájához kapcsolódóan alcím számlákat (a központi költségvetésből folyósított 
hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; rövid lejáratú betétei 
elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére 
szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok 
lebonyolítására szolgáló alszámla) 
b) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
c) devizabetét számlát vezethet. 
6.5. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárból a készpénzben 
történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor. Készpénz a 
nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (számla, 
szerződés) bemutatja és szándékát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának jelzi. 
6.6 A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 
igénylésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Igazgatási 
Csoportjai látják el. Az eljárási határidőket a Magyar Államkincstár illetve a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által megjelölten kell betartani. A törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel és adatváltozások bejelentéséért az igazgatási csoportvezető, az adószám 
igényléséért illetve a NAV felé történő adatváltozás bejelentéséért a pénzügyi csoportvezető 
felel.  
 

7. Kötelezettségvállalás 
 
7.1 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére 
kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a 
felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 
7.2. A nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt 
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, 
írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
7.3. A nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 
a) értéke a kettőszázezer forintot nem éri el, 
b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben 
vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, vagy 
c) az Áht. 36 § (1) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 



 

Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, 
utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli  
kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét az önkormányzat Pénzkezelési 
szabályzata rögzíti, ami kiterjed a nemzetiségi önkormányzatra is. 
7.4. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a polgármesteri 
hivatal Pénzügyi csoportja gondoskodik, felelőse a pénzügyi csoportvezető. A 
kötelezettségvállalás nyilvántartására a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott forma és rend 
szerint kerül sor. 
 

8. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
 

8.1. A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a 
polgármesteri hivatal állományába tartozó pénzügyi csoportvezető (Láng Anikó 
köztisztviselő) jogosult. 
8.2. A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban 
a pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat és 
a) a kötelezettségvállalás összege, a több év kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 
esetén a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a költségvetési évet terhelő 
összeg a szabad előirányzatok összegét nem haladja meg vagy 
b) a több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 
esetén kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a költségvetési évet követő 
éveket terhelő összegek egyik évben sem haladják meg a korábban vállalt kötelezettségek és 
más fizetési kötelezettségek adott évi mértékével csökkentett összegét. 
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, a 
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. 
8.3. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 
 

9. Teljesítés igazolás 
 

9.1. A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, vagy megbízása 
alapján nemzetiségi képviselő írásban jogosult. 
9.2. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 
az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
9.3. A teljesítés igazolása az utalványozás előtt történik.  A teljesítés igazolása során 
ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének 
jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás 
esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően 
esedékes - annak teljesítését.  
9.4. Nem kell teljesítésigazolást - az önkormányzat Pénzkezelési szabályzatában 
rögzítetteknek megfelelően - végezni az Ávr 53. § (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén. 
 

10. Érvényesítés 
 

10.1. Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal 
állományába tartozó pénzügyi csoportvezető (Láng Anikó köztisztviselő) írásban jogosult. 
10.2. Az érvényesítés az utalványozás előtt történik. A teljesítés igazolása alapján az 
érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 
megelőző ügymenetben az Áht, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 



 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, e megállapodásban, továbbá a belső szabályzatokban 
foglaltakat megtartották-e. 
Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az 
utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 
írásban utasítja.  
10.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított 
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 
 

11. Utalványozás 
 

11.1 Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás 
visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 
11.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni: 

 az „utalvány” szót, 
 a költségvetési évet, 
 a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,  
 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
 a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a 

terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz 
államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
 az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, elektronikus utalványrendelet esetén a 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását és  
 az érvényesítést. 

11.3. Utalványozni csak a teljesítés igazolást követően lehet.  
11.4. Nem kell utalványozni az alábbi nevesített esetekben: 
a) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi 
bevételek rovatain elszámolandó bevételek beszedése, és az egységes rovatrend B401. 
Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített 
szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó rovatain 
elszámolandó költségvetési bevételek, 
b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető 
által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési kiadások és kamatbevételek, 
c) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó bevételek 
teljesítése, és 
d) a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén - az 
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetések. 
 

12. Összeférhetetlenségi követelmények 
 

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző 
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő 
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A polgármesteri 
hivatalnál Láng Anikó pénzügyi csoportvezető a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 



 

aláírás-mintájukról a polgármesteri hivatal Pénzkezelési Szabályzatában foglaltak szerint 
naprakész nyilvántartást vezet. 

 
13. Vagyongazdálkodás 

 
13.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a polgármesteri hivatal 
pénzügyi csoportja elkülönített nyilvántartást vezet, melynek felelőse a pénzügyi 
csoportvezető. 
13.2. A nemzetiségi önkormányzat vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy 
csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási 
határozatban kerül bemutatásra. 
13.3. A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat 
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. 
13.4 A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat az önkormányzat felesleges 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell 
elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a  
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a 
jegyző felé. 
 

14. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 
 

A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső 
kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a 
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs 
rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 
belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős. 
A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatókban leírtakat. 
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzat által megbízott belső 
ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési 
tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső 
ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
A nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves 
beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit a Jegyző készít el. 
 

15. Vegyes rendelkezések 
 

A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:  
15.1 A nemzetiségi önkormányzat határozatban véleményezi: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét tárgyév január 31-ig, 
b) a helyi önkormányzat éves zárszámadását tárgyév április 10-ig. 
15.2 A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:  
a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről tárgyév február 15-ig,  
b)  a nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról tárgyév április 30-ig, 
c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról annak 
felmerülését követő 15 napon belül, 

d) a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás 
felülvizsgálatáról minden év január 31-ig.  

15.3  A nemzetiségi önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, 
nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 
támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti 



 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó 
adatainak közzétételéért. 
15.4 A nemzetiségi önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 
lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint az 
elnök kérésére a nemzetiségi önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a nemzetiségi 
önkormányzat ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni 
helyzetéről pénzügyi adatot szolgáltat. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, 
a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és 
dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja. 
 

16. Záró rendelkezések 
 

16.1 Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves 
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint 
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait 
kölcsönösen betartják. 
16.2 Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik, melyet évente január 
31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 
belül  felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó 
jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi 
önkormányzatnak jelzi. A települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 
megállapodást szükség esetén határozatával módosíthatja. 
16.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 
2015. március 26-án - Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2015. (03.25.) 
Ökt számú határozatával, a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
6/2015. (03.17.) NNÖ határozatával jóváhagyott - együttműködési megállapodás hatályát 
veszti. 
 
 
Visegrád, 2019. január „….” 
 
 
 
……………………..………....   ….........……….………………………….. 
Visegrád Város Önkormányzata         Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 Félegyházi András                          Scheiliné Herendi Mária Ida  
   polgármester                            elnök 
 
 
 
Záradék: Az együttműködési megállapodást Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testülete …./2019. (01.16.) Ökt. számú határozatával, a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete a …./2019. (…...) NNÖ határozatával jóváhagyta. 



 

 
Összeállította: dr. Oláh Imre 

      Előterjesztette: dr. Oláh Imre  
                                                                                                         Látta: Félegyházi András 

 
 
Tárgy: Szabó László kérelme a Visegrád, Fő u. 85/B. szám alatt található bérlemény 
(hentesüzlet) bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Visegrád, Fő u. 85/B. szám alatt található hentesüzlet bérlője, Szabó László 2018. 
december 11-én érkezett levelében azzal a kéréssel fordult Visegrád Város 
Önkormányzatához – amely a hentesüzletnek helyet biztosító ingatlan tulajdonosa – hogy a 
közte és az Önkormányzat között 2014. február 14-én létrejött Helyiségbérleti szerződést meg 
kívánja hosszabbítani. A Helyiségbérleti szerződés alapján a bérlet időtartama 5 év elteltével, 
azaz 2019. január 31-én fog lejárni. 
A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet 35.§ (6) bekezdése értelmében a bérbeadó a határozott időre bérbe 
adott helyiséget a bérlő részére, további öt évre többször is bérbe adhatja, pályázati kiírás 
nélkül, amennyiben a bérlő a korábbi bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette. 
Helyiségbérlet esetén a helyiség bérleti díját a bérleti szerződés tartalmazza, a bérlő és a 
bérbeadó a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg, amennyiben nem tudnak 
megállapodni, a bérleti szerződés nem jön létre. 
Jelenleg Szabó László a 72 m2 alapterületű ingatlanból 58 m2 területet használ, melyért 
25.570.-Ft+áfa, mindösszesen 32.474.-Ft bérleti díjat fizet. Szabó Lászlónak adó, illetve 
bérleti díj elmaradása nincs, tehát a bérleti szerződés ismételten megköthető a bérlővel. 
A Rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében lakás és helyiségbérletre vonatkozó szerződést 
megkötni, módosítani, kiegészíteni a képviselő-testület erre irányuló döntése alapján lehet. 
A Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. január 10-én tartott ülésén 
megtárgyalta a kérelmet és azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az Önkormányzat kössön 
Szabó Lászlóval újabb 5 évre bérleti szerződést, azonban az kerüljön be a szerződésbe, hogy 
amennyiben a bérlet időtartama alatt a hentesüzlet felújításra kerül a tulajdonos 
Önkormányzat a bérleti díjat megemelheti. 
 
Amennyiben a T. Képviselő-testület elfogadja a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság javaslatát, az Önkormányzat és a Szabó László közötti Helyiségbérleti szerződés 
meghosszabbítására van szükség (melléklet).  
 
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a 
Bizottság 2019. január 10-i javaslatáról és a Helyiségbérleti szerződés mellékletben szereplő 
elfogadásáról döntést hozni szíveskedjék. 

 
 
 



 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T :  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (…) Ökt. 

határozata  
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településüzemeltetési 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatának figyelembe vételével a Visegrád, Fő utca 85/B. 
szám alatti (357/2 hrsz) ingatlanban található hentesüzlet bérleti jogviszonyára vonatkozóan 
Szabó László hús - hentesáru kereskedő egyéni vállalkozóval 2019. február1-től 2024. január 
31-ig szóló – a határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal – újabb 
helyiségbérleti szerződést köt. 
2) A Képviselő-testület a Szabó Lászlóval történő előzetes megállapodást követően az 1) 
pontban szereplő helyiség bérleti díját 25.570+áfa, mindösszesen 32.475.-Ft-ban állapítja 
meg. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Szabó Lászlóval 
kötendő Helyiségbérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Visegrád, 2019. január 11. 
 
                   

dr. Oláh Imre 
megbízott jegyző 
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HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
képviseletében: Félegyházi András polgármester 
adószám:15731089-2-13 , továbbiakban, mint bérbeadó  
 
másrészről 
név: Szabó László egyéni vállalkozó 
székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 57. 
adószám: 50181177-2-33, továbbiakban, mint bérlő. 
(a továbbiakban: bérbeadó és bérlő együtt: felek vagy szerződő felek) között alulírott napon 
és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

I.  
A bérleti szerződés tárgya 

 
1. Bérbeadó, mint tulajdonos bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos 
tulajdonát képező az ingatlan-nyilvántartás szerint 357/2 helyrajzi számmal bejegyzett a 
Visegrád, Fő u. 85/B. szám alatt található 72 m2 alapterületű ingatlanból 58 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget. 
2. Jelen bérleti szerződés tárgyát az 1. pontban megnevezett ingatlan képezi, megtekintett 
állapotban – a továbbiakban: bérlemény.  
3. Bérlő az 1. pont alatti helyiséget hentesüzlet céljára veszi bérbe és kizárólag e célra 
használhatja. 
 

II. 
A bérlet időtartama 

 
4. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra 2019. február 1. napjától 2024. január 31. 
napjáig kötik. A bérbeadó a helyiséget a bérlő részére „a lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint a lakbérek mértékéről” szóló 12/2014.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 35. § (6) bekezdése értelmében, azért adja további öt évre bérbe, 
pályázati kiírás nélkül, mivel a bérlő a helyiségre a korábbi bérleti szerződésben vállalt 
kötelezettségeit teljesítette. 
5. A Bérbeadó a bérleményt a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg adja ismételten a Bérlő 
használatába, aki ettől az időponttól kezdődően köteles eleget tenni a hatályos 
jogszabályokban és a rendeletben előírt kötelezettségének. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a 
helyiségbérletre vonatkozó rendeletet megtekintheti és áttanulmányozhatja, s ha ezt 
elmulasztja a következményeit maga viseli. 

 
III. 

A bérleti díj  
 
6. A bérlemény havonként fizetendő bérleti díját és fizetésének feltételeit a Szerződő Felek az 
alábbiak szerint állapítják meg:  
a) a bérleti díj havi összege: 25.570 Ft +áfa mindösszesen 32.475 Ft. 
b) A bérleti díjat minden hónap 15-ig kell befizetni a Bérbeadó OTP Bank Rt. 11742087-
15393788 számú bankszámlájára. A befizetés történhet készpénzben a Polgármesteri Hivatal 
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házipénztárába is, a kérés alapján rendelkezésre bocsátott befizetési utalvánnyal, átutalással. 
Az első fizetési határidő: 2019. február 15.   
c) A helyiségbér mértékét a Bérbeadó a mindenkori éves infláció mértékével tárgyév január 1-
vel jogosult megemelni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti 
határozott időtartam alatt a bérbeadó a bérleményt felújítja, felek között történő közös 
megállapodást követően a bérbeadó a bérleti díjat megemelheti. 
d) A helyiségbér megfizetésének elmulasztása miatt a Bérbeadó a hatályos jogszabályokban 
előírt eljárási rendben a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja. 
7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj megfizetése mellett, bérlemény használatával 
járó alábbi közüzemi szolgáltatási díjakat illetve helyi adót köteles megfizetni: 
a) víz- és csatorna használat díj 
b) elektromos áram díj 
c) kommunális adó. 
Fenti költségeket Bérlő külön mérőóra, s a közüzemi szolgáltatóval kötött külön szerződés 
keretében, maga köteles megfizetni. 
Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy bérlő a bérleménybe telefonvonalat illetve internetet 
köttessen be. 
8. A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés 
megkötése előtt a bérbeadó OTP Bank Nyrt. 11742087-15393788 számú bankszámlájára 
óvadékot kell fizetnie. Az óvadék mértéke a lakás havi bérleti díjának háromszorosa, azaz 
97.425.-Ft. Ha az óvadék bármilyen nagyságú összege a bérlőnek felróható okból a bérbeadó 
által felhasználásra kerül – a bérbeadó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül – 
az óvadékot ki kell egészíteni. Az óvadék a bérlőre háruló kötelezettségének bérbeadó által 
történő költségeit fedezi. Az óvadékból a bérbeadó követelése akkor elégíthető ki, ha a bérlő 
kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti és azt helyette a bérbeadó végzi el. A 
szerződés megszűnésekor a fel nem használt óvadékot vissza kell fizetni. 
 

 
IV.  

A bérlemény használata  
 

9. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész tartama alatt rendeltetésszerű 
használatra alkalmas legyen, illetve azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre 
vonatkozó olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza, vagy akadályozza. 
10. A bérlő a bérleményt rendeltetésszerűen, a jelen szerződésnek megfelelően hentesüzlet 
céljára használhatja, s minden más célú használathoz a Bérbeadó előzetes engedélye 
szükséges. A jogosulatlan vagy rendeltetésellenes használatból eredő károk és költségek a 
bérlőt terhelik.  
11. A bérlő a bérleményben csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával eszközölhet bármilyen 
változtatást, átalakítást és felújítást. Szükség esetén a felek írásban rögzítik, hogy a tervezett 
átalakítás végrehajtását követően, a bérlő igényelhet-e költségtérítést, illetve, amikor a bérlő a 
bérleményt elhagyja, akkor köteles-e az eredeti állapotot helyreállítani.  
12. A bérlemény állagmegóvása és tisztántartása a Bérlő kötelezettsége és felelőssége. 
13. A bérbeadó köteles gondoskodni a bérlemény állagában keletkezett nagyobb hibák 
kijavításáról (pl.: csőtörés, villanybojler elromlása). 
14. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény burkolataiban, ajtóiban, ablakaiban keletkezett 
kisebb hibák kijavításáról (pl.: zárcsere, ablaküveg betörése stb), melyek az ingatlanban a 
bérleti jogviszony ideje alatt a bérlő általi szokásos használat során keletkeztek. 

 
V. 

Egyéb rendelkezések 
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15. A bérlő köteles tűrni az épület karbantartásával kapcsolatos, valamint a bérbeadót terhelő 
javítási munkák elvégzését. 
16. Ha a helyiségben vagy a központi berendezéseiben (pl.: villanybojler) a bérlő vagy az 
alkalmazásába, érdekkörébe tartozó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a 
bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár/költség megtérítését követelheti.  
17. A bérbeadó az őt terhelő munkát úgy köteles elvégezni, hogy a bérlemény, illetőleg más 
helyiségek rendeltetésszerű használatát – lehetőség szerint – ne akadályozza. A munka 
megkezdéséről és várható időtartamáról a bérlőt bérbeadó előzetesen írásban értesíti.  
18. Bérlő jogosult a bérleményt saját berendezési illetve használati tárgyaival ellátni. 
Ezen berendezések felett szabadon rendelkezhet és a bérleti szerződés lejárta, vagy 
megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, kivéve ha az a bérlemény 
állagának sérelmével jár vagy ha a bérbeadó a bérleti jogviszonyból fakadó követelései 
érvényesítésének érdekében törvényes zálogjogával él. 
19.  A bérlő a bérleményben tárolt értékeit maga köteles biztosítani. 
20. A bérbeadó jogosult a bérleményt – bérlő tevékenységének zavarása nélkül – előzetes 
szóbeli vagy írásbeli értesítés mellett rendszeresen ellenőrizni, annak állagromlására, 
rendeltetésellenes használatára felhívni a bérlő figyelmét. Amennyiben a bérlőnél a bérbeadó 
rendeltetésellenes használatból bekövetkezett kárt észlel, azt bérlő köteles saját költségén 
azonnali hatállyal helyrehozni, ellenkező esetben bérbeadó jogosult a kárt a bérlő költségén 
elhárítani.  
Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a bérlemény rendeltetésszerű használat ellenőrzését 
lehetetlenné teszi vagy akadályozza, a Bérbeadó a bérleti szerződést írásban, azonnali 
hatállyal felmondhatja a 22. pontban foglaltak szerint.  
21. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény használatával kapcsolatosan felmerülő 
ügyekben a Bérbeadó megbízása alapján Visegrádi Polgármesteri Hivatal, mint az 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek kezelője jogosult eljárni. 
 

VI. 
A bérleti jogviszony megszűnése 

 
22. A jelen határozott időre szóló bérleti szerződés csak a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII 
törvényben, valamint a jelen szerződésben meghatározott okokból mondható fel.  
23. Ha a bérlő a jelen szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét a 
bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidő elteltét 
követően írásban azonnali hatályú felmondással élhet. 
24. Ha a bérlő vagy az ingatlant vele együtt használó személyek (alkalmazottak) magatartása 
szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre 
figyelmeztetéssel – a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a 
tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban felszólítani, a felszólítás 
eredménytelensége esetén a bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondással élni.  
25. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése csak a hónap utolsó napjára 
szólhat. 
26. Bármelyik fél legalább 30 napos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára a bérleti 
szerződést írásban felmondhatja anélkül, hogy a Bérbeadót elhelyezési kötelezettség terhelné. 
27. A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony 
megszűnése esetén a Bérbeadót cserehelyiség biztosításának kötelezettsége nem terheli, 
illetve cserehelyiség biztosítását a Bérlő nem követelheti, tehát az elhelyezéséről maga 
köteles gondoskodni. 
28. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor 
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a) a Bérlő köteles a bérleményt a Bérbeadónak kiürített, legalább tisztasági festést 
végezve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni, 
b) a Bérlő csak olyan átalakítási, korszerűsítési költségek megtérítését követelheti, 
melyek elsősorban értéknövelőnek minősülnek, és amelyek elvégzéséhez Bérbeadó 
előzetesen írásban a hozzájárulását adta.  

 
VII. 

Jogviták eldöntése 
 
29. Amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogvita merülne fel a jogvita 
eldöntésére kikötik hatáskörtől függően a Szentendrei Járásbíróság vagy a Budapest környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 
VIII.  

Egyéb kikötések 
 
30. A felek jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak érvényességéhez az szükséges, hogy a 
felek azt egymással a jelen szerződésben rögzített címükre tértivevényes küldeményként 
adják fel.  
31. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény használatát harmadik személynek semminemű 
jogcímen át nem ruházhatja, (pl.: bérbeadás), ennek megszegése a bérleti jogviszony azonnali 
megszűnésével jár. 
32. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlő részére az ingatlan bérleti jogviszony időtartama alatt 
történő eladása esetén elővásárlási jogot biztosít. 
33. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely módosítása vagy 
kiegészítése kizárólag írásban, kifejezett szerződésmódosítással érvényes. 
34. A helyiségbérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit, konkrétan a Ptk., a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény és a tulajdonosi önkormányzat „lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről” szóló 12/2014.(XII.18.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat kell 
értelemszerűen alkalmazni. 
35. A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, helybenhagyólag 3 példányban aláírták. 
 
 
Visegrád, 2019. január „…..”    
 

 
 

…………………………………….. 
Félegyházi András polgármester 

bérbeadó képviseletében 

 
 

……………………………………….. 
Szabó László egyéni vállalkozó 

bérlő 
 Jogi ellenjegyzés: 
 
  dr. Oláh Imre 
     mb. jegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
  pénzügyi csoportvezető 



 

 
Összeállította: dr. Oláh Imre 

      Előterjesztette: dr. Oláh Imre  
                                                                                                         Látta: Félegyházi András 

 
 
Tárgy: Karnevál Katalin kérelme a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt található 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlője, 
Karnevál Katalin 2018. november 26-án érkezett levelében azzal a kéréssel fordult Visegrád 
Város Önkormányzatához, hogy a közte és az Önkormányzat között 2017. január 23. napján 
kötött, legutóbb a 2018. június 26-án történt módosítással 2019. január 31-ig 
meghosszabbított Lakásbérleti szerződést ismételten meg kívánja hosszabbítani. A lakások és 
a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet (Rendelet) 15.§ (1) bekezdése értelmében a bérleti szerződést piaci 
alapú bérbeadás esetén legfeljebb három évre lehet kötni, a határozott idő elteltével a bérlő 
minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást. 
2019. január 10-én a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén 
megtárgyalta a kérelmet és az alábbi javaslatot fogalmazta meg:  
- a tulajdonos Önkormányzat kössön újabb 1 évre, azaz 2019. február 1-től 2020. január 31-ig 
bérleti szerződést a jelenlegi bérlővel, Karnevál Katalinnal, 
- 2019. február 1-től a Rendelet 20.§ (2) bekezdés a) pontjában megállapított 1000 Ft/m2/hó 
díjat közvetlenül bérleti díj formájában fizesse meg a tulajdonos Önkormányzatnak, mégpedig 
előre esedékesen minden hónap 15. napjáig. Első fizetési határidő: 2019. február 15. 
- a Visegrádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportvezetője által 2019. január 9. napján 
adott tájékoztató alapján az Önkormányzatnak a bérlő felé fennálló mindösszesen 141.246.-Ft 
kompenzáció maradvány összege a 2019. évi rezsi költségben kerüljön elszámolásra, oly 
módon, hogy 2019. január 31-én történjen egy közös óraleolvasás, és az elszámolás 
negyedévente történjen a felek között, a kompenzáció pedig az első negyedévi rezsi 
elszámolásnál kerüljön beszámításra. 
A Rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében lakás és helyiségbérletre vonatkozó szerződést 
megkötni, módosítani, kiegészíteni a képviselő-testület erre irányuló döntése alapján lehet. 
 
Amennyiben a T. Képviselő-testület elfogadja a Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság javaslatát, az Önkormányzat és a Karnevál Katalin közötti Lakásbérleti szerződés 
meghosszabbítására van szükség (melléklet).  
 
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a 
Bizottság 2019. január 10-i javaslatát figyelembe véve a határozatról és a Lakásbérleti 
szerződés mellékletben szereplő elfogadásáról döntést hozni szíveskedjék. 

 
 



 

 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T :  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (…) Ökt. 

határozata  
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településüzemeltetési 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatainak figyelembe vételével a Visegrád, Harangvirág 
utca 22. szám alatti (195/10 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan Karnevál 
Katalin 2025 Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatti lakossal 2019. február1-től 2020. 
január 31-ig szóló – a határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal – újabb 
lakásbérleti szerződést köt. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert a Karnevál 
Katalinnal kötendő Lakásbérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Visegrád, 2019. január 11. 
 
                   

dr. Oláh Imre 
megbízott jegyző 









LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS (Tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről a 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
képviseletében: Félegyházi András polgármester 
adószám:15731089-2-13, továbbiakban, mint bérbeadó  
 
másrészről 
név: Karnevál Katalin 
szül hely, év: Vác, 1981.12.11. 
anyja neve: Lantos Mária 
állandó lakóhelye: 2022 Tahitótfalu, Ódry Árpád u. 1. szám, továbbiakban, mint bérlő. 
(a továbbiakban: bérbeadó és bérlő együtt: felek vagy szerződő felek) között alulírott napon és helyen, 
az alábbi feltételek szerint: 
 

I.  
A bérleti szerződés tárgya 

 
1. Bérbeadó, mint tulajdonos bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát 
képező az ingatlan-nyilvántartás szerint 195/10 helyrajzi számmal bejegyzett a Visegrád, Harangvirág u. 
22. szám alatt található „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlant.  
2. Az 1. pontban szereplő Ingatlan alapterülete: 102 m², megnevezése, jellege, komfortfokozata: 
összkomfortos költségelvű bérlakás.  
Jelen bérleti szerződés tárgyát az 1. pontban megnevezett ingatlan képezi, megtekintett állapotban – a 
továbbiakban: bérlemény.  
3. A bérlővel együtt a lakásba költözik (az alábbi minőségben):  
Horváth Zétény (gyermeke) 
Horváth Levente (gyermeke) 
Horváth Csenge (gyermeke) 
Horváth Csaba (élettárs) 
 

II. 
A bérlet időtartama 

 
1. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra 2019. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig 
kötik. Bérlő tudomásul veszi, hogy a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 
szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai szerint jelen bérleti szerződés 
lejártát követően a bérlemény tovább nem hosszabbítható, a határozott idő leteltével a bérlő minden 
elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt.  
2. A bérbeadó a bérleményt a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg adja a bérlő használatába, aki 
ettől az időponttól kezdődően köteles eleget tenni a hatályos jogszabályokban és a lakások és a 
helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati 
rendeletben előírt kötelezettségének. A bérlő tudomásul veszi, hogy a lakásbérletre vonatkozó 
dokumentációt (közte pl. az önkormányzat rendeletet) megtekintheti és áttanulmányozhatja, s ha ezt 
elmulasztja a következményeit maga viseli. 

 
III. 

A bérleti díj  
 

3. A lakás havonként fizetendő bérleti díját és fizetésének feltételeit a szerződő felek - a lakások és a 
helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet 
20.§ (2) bekezdés a) pontja alapján - az alábbiak szerint állapítják meg:  
a) a bérleti díj összege: 1000.-Ft/m²/hó x 102 m² = 102.000.- Ft/hónap. 



b) A bérleti díjat minden hónap 15-ig kell befizetni a bérbeadó OTP Bank Nyrt. 11742087-15393788 
számú bankszámlájára. A befizetés történhet készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárába, a 
kérés alapján rendelkezésre bocsátott befizetési utalvánnyal, átutalással. Az első fizetési határidő: 2019. 
február 15.   
c) A lakbér mértékét a bérbeadó önkormányzat – rendelete alapján – egyoldalúan módosíthatja. 
d) A lakbér megfizetésének elmulasztása miatt a bérbeadó a hatályos jogszabályokban előírt eljárási 
rendben a szerződést felmondhatja. 
7. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj megfizetése mellett, bérlemény használatával járó alábbi 
közüzemi szolgáltatási díjakat köteles megfizetni: 
a) fűtési díj (gáz), 
b) víz- és csatorna használat díj, 
c) magánszemélyek kommunális adója, 
d) elektromos áram díj. 
Felek megállapodnak abban, hogy a 2019. január 10-i elszámolást követő, az ingatlanra vonatkozó rezsi 
számlákkal negyedévente elszámolnak a ténylegesen leszámlázott fogyasztásnak megfelelően, melyet 
bérlőnek készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárába vagy kérés alapján rendelkezésre 
bocsátott befizetési utalvánnyal, átutalással 11742087-15393788 számú bankszámlára megfizetnie. 
Felek megállapodnak abban, hogy 2019. január 31. napján közös óraleolvasást tartanak. 
Felek megállapodnak abban, hogy a tulajdonos Önkormányzatnak a bérlő irányába 2019. január 10. 
napján fennálló mindösszesen 141.246.-Ft kompenzáció maradvány a rezsi költségben kerül 
elszámolásra. 
8. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy bérlő a bérleménybe telefonvonalat és/vagy kábel televíziót 
köttessen be. 
9. A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt a 
bérbeadó OTP Bank Nyrt. 11742087-15393788 számú bankszámlájára óvadékot kell fizetnie. Az 
óvadék mértéke a lakás havi bérleti díjának kétszerese, azaz 204.000.-Ft. Ha az óvadék bármilyen 
nagyságú összege a bérlőnek felróható okból a bérbeadó által felhasználásra kerül – a bérbeadó 
felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül – az óvadékot ki kell egészíteni. Az óvadék a 
bérlőre háruló kötelezettségének bérbeadó által történő költségeit fedezi. Az óvadékból a bérbeadó 
követelése akkor elégíthető ki, ha a bérlő kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti és azt 
helyette a bérbeadó végzi el. A szerződés megszűnésekor a fel nem használt óvadékot vissza kell fizetni. 

 
IV.  

A bérlemény használata  
 

10. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész tartama alatt rendeltetésszerű használatra 
alkalmas legyen, illetve azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozó olyan joga, 
amely a bérlőt a használatban korlátozza, vagy akadályozza. 
11. A bérlő a bérleményt rendeltetésszerűen, a jelen szerződésnek megfelelően lakás céljára 
használhatja, s minden más célú használathoz a bérbeadó előzetes engedélye szükséges. A jogosulatlan 
vagy rendeltetésellenes használatból eredő károk és költségek a bérlőt terhelik.  
12. A bérlő a bérlet tárgyát képező lakásba a hatályos jogszabályokban megengedett személyeken kívül 
más személyt csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. A bérlő a bérlemény 
használatával kapcsolatosan az általa és a befogadott személyek által okozott kárt köteles a bérbeadónak 
megtéríteni. 
13. A bérlő a bérleményben csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával eszközölhet bármilyen változtatást, 
átalakítást és felújítást. Szükség esetén a felek írásban rögzítik, hogy a tervezett átalakítás végrehajtását 
követően, a bérlő igényelhet-e költségtérítést, illetve, amikor a bérlő a bérleményt elhagyja, akkor 
köteles-e az eredeti állapotot helyreállítani.  
14. A bérlemény állagmegóvása és tisztántartása a bérlő kötelezettsége és felelőssége. 
15. A bérbeadó köteles gondoskodni a bérlemény állagában keletkezett nagyobb hibák kijavításáról (pl.: 
csőtörés, gázkazán elromlása) illetve a bérlemény felújításáról. 
16. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény állagában keletkezett kisebb hibák kijavításáról (pl.: 
zárcsere, ablaküveg betörése stb), melyek az ingatlanban a bérleti jogviszony ideje alatt a bérlő általi 
szokásos használat során keletkeztek. 



 
V. 

Egyéb rendelkezések 
 
17. A bérlő köteles tűrni az épület karbantartásával kapcsolatos, valamint a bérbeadót terhelő felújítási 
munkák elvégzését. 
18. Ha a bérleményben vagy a központi berendezéseiben (pl.: gázkazán) a bérlő vagy az érdekkörébe 
tartozó személyek magatartása miatt rongálással kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását 
vagy a kár/költség megtérítését követelheti.  
19. A bérbeadó az őt terhelő munkát úgy köteles elvégezni, hogy a bérlemény, illetőleg más helyiségek 
rendeltetésszerű használatát – lehetőség szerint – ne akadályozza. A munka megkezdéséről és várható 
időtartamáról a bérlőt bérbeadó előzetesen írásban értesíti.  
20. Bérlő jogosult a bérleményt saját berendezési illetve használati tárgyaival ellátni. 
Ezen berendezések felett szabadon rendelkezhet és a bérleti szerződés lejárta, vagy megszűnése esetén 
ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, kivéve ha az a bérlemény állagának sérelmével jár vagy ha a 
bérbeadó a bérleti jogviszonyból fakadó követelései érvényesítésének érdekében törvényes zálogjogával 
él. 
21.  A bérlő a bérleményben tárolt értékeit maga köteles biztosítani. 
22. A bérbeadó jogosult a bérleményt – bérlő tevékenységének zavarása nélkül – előzetes szóbeli vagy 
írásbeli értesítés mellett rendszeresen ellenőrizni, annak állagromlására, rendeltetésellenes használatára 
felhívni a bérlő figyelmét. Amennyiben a bérlőnél a bérbeadó rendeltetésellenes használatból 
bekövetkezett kárt észlel, azt bérlő köteles saját költségén azonnali hatállyal helyrehozni, ellenkező 
esetben bérbeadó jogosult a kárt a bérlő költségén elhárítani.  
Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó a bérlemény rendeltetésszerű használat ellenőrzését lehetetlenné 
teszi vagy akadályozza, a bérbeadó a bérleti szerződést a 28. pontban foglaltak szerint felmondhatja.  
23. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény használatával kapcsolatosan felmerülő ügyekben a 
bérbeadó megbízása alapján Visegrádi Polgármesteri Hivatal, mint az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások kezelője jogosult eljárni. 
24. A bérlő köteles írásban bejelenteni az ingatlanszerzését a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, annak 
megszerzését követő 60 napon belül. 
25. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményt vagy annak egy részét harmadik személynek albérletbe 
nem adhatja, ennek megszegése a bérleti jogviszony megszűnésével jár. 
 

VI. 
A bérleti jogviszony megszűnése 

 
26. A jelen határozott időre szóló bérleti szerződés csak a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvényben, valamint a jelen 
szerződésben meghatározott okokból mondható fel. 
27.  A Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja az alábbi esetekben: 
a) a bérlő két havi lakbérrel és/vagy a lakás közüzemi díjjal tartozik,  
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy a jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem 
teljesíti, 
c) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a szomszédokkal szemben az 
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, 
d) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérleményt rongálják vagy rendeltetésükkel ellentétesen 
használják, 
e) a bérlő az önkormányzati lakásnak az elidegenítését bizonyítható módon megkísérli. 
f) a bérlő az önkormányzati lakás bérleti szerződésének időtartama alatt adás-vétel alapján beköltözhető 
magántulajdonú lakást szerez. 
28. Ha a bérlő a lakbérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a 
bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a 
felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban 
felmondással él.  
Ha a bérlő vagy az ingatlant vele együtt használó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a 



bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a magatartás megszüntetésére vagy 
megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban felszólítani, a 
felszólítás eredménytelensége esetén a bérbeadó jogosult 30 napos felmondási idővel, a határnapot 
követő hónap, utolsó napjával felmondással élni.  
29. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése csak a hónap utolsó napjára szólhat. 
30. Bármelyik fél legalább 30 napos felmondási idővel, a határnapot követő hónap utolsó napjával a 
bérleti szerződést írásban felmondhatja anélkül, hogy a bérbeadót elhelyezési kötelezettség terhelné. 
31. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a 
bérbeadót cserelakás biztosításának kötelezettsége nem terheli, illetve cserelakás biztosítását a bérlő 
nem követelheti, tehát az elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, kivéve, ha a bérlemény elemi 
csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt 
annak kiürítését rendelte el és a bérlő elhelyezéséről maga nem tud gondoskodni. 
32. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnésekor 
a) a bérlő köteles a bérleményt a bérbeadónak kiürített, legalább tisztasági festést végezve, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni, 
b) a bérlő csak olyan átalakítási, korszerűsítési költségek megtérítését követelheti, melyek elsősorban 
értéknövelőnek minősülnek, és amelyek elvégzéséhez bérbeadó előzetesen írásban a hozzájárulását 
adta.  

VII. 
Jogviták eldöntése 

 
33. Amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogvita merülne fel a jogvita eldöntésére 
kikötik hatáskörtől függően a Szentendrei Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.  

 
VIII.  

Egyéb kikötések 
 
34. A felek jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak érvényességéhez az szükséges, hogy a felek azt 
egymással a jelen szerződésben rögzített címükre tértivevényes küldeményként adják fel.  
35. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése 
kizárólag írásban, kifejezett szerződésmódosítással érvényes. 
36. A lakásbérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, 
konkrétan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény és a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 
szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendeletében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 
A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag 3 példányban aláírták. 
 
Visegrád, 2019. január „…”   

 
 

…………………………………….. 
Visegrád Város Önkormányzata 

bérbeadó  

 
 

……………………………………….. 
Karnevál Katalin 

bérlő
 Jogi ellenjegyző: 
  dr. Oláh Imre 
    mb. jegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
  Láng Anikó 
 pénzügyi csoportvezető 



 

 
                                                                                                               Összeállította: Dr. Oláh Imre 
                   Előterjesztette: Félegyházi András 
                   Látta:  
 
 Tárgy: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2018. (12.12.) 
határozattal elfogadott Visegrád Város Önkormányzatának 2019. évi munka- és 
üléstervének módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Mint ismeretes Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 236/2018. (12.12.) 
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2019. évi munka- és üléstervét. Az elfogadott 
munka- és üléstervben a 2019. február havi Képviselő-testületi ülés 2019. február 20. 
napjában lett megjelölve. Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-
tervezetet a polgármesternek február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek, amit a 
képviselő-testületnek legkésőbb március 15-éig el kell fogadnia, a munka- és üléstervben 
elfogadott februári Képviselő-testületi ülés időpontját módosítani szükséges. 
Erre tekintettel a 2019. évi munka- és üléstervben elfogadott 2019. február 20-i Képviselő-
testületi ülés időpontját 2019. február 13. napjára javaslom módosítani. A Képviselő-testületi 
ülések egyéb időpontjának megváltoztatása nem indokolt, tehát egyebekben a munka- és 
üléstervben meghatározott időpontok változatlanok maradnak. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezet alapján fogadja el a módosított 2019. évi 
munka- és üléstervet. 
 
Határozati javaslat: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (…) Ökt. 

határozata  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24). önk. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint az 
előterjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a módosított 2019. évi munka- és 
üléstervét. 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
Visegrád, 2019. január 10. 
 
         Félegyházi András s.k. 
                       polgármester 
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2019.01.16. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  

tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: polgármester

 2. 
 
 
3. 

 2019. évi kulturális rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő: Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és 

Sport Bizottság elnöke
Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2018. évi 
munkájáról 
                                                         Előterjesztő: polgármester 

 4. Bizottsági beszámolók a 2018-ban végzett munkáról 
Előterjesztő: bizottságok elnökei

 5. 
 
 
6. 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző
Egyebek 
 

2019. 02. 13. 
 

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

 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
megalkotása. 

Előterjesztő: polgármester
 3. Védőnői Szolgálat beszámolója 2018. évi éves munkájáról 

Előterjesztő: védőnő
 4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, Rendeletalkotási 

Ütemterv elfogadása 
 5. Civil szervezetek beszámolója a 2018. évi támogatás 

felhasználásáról  
Előterjesztő: civil szervezetek vezetői 

 6. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
beszámolója a 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Művelődési Ház vezetője
 7. Egyebek 

 
2019.03.20. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  

tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: polgármester

 2. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
előkészítéséről 

Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft
 
 

3. Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének 
elfogadása. 

Előterjesztő: polgármester
 4. 

 
5. 

Háziorvosi beszámoló a 2018. évi működésről 
Előterjesztő: polgármester 

Egyebek 
 

2019.04.17. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: polgármester
 2. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása. 

Előterjesztő: polgármester
Készíti: jegyző



 

 3. Beszámoló a rendőrőrs 2018. évi munkájáról és a 
közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Örsparancsnok
Meghívott: körzeti megbízott

 4. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2018. évi 
végrehajtásáról  

 Előterjesztő: jegyző
 5. Egyebek 

 
2019.05.15. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  

tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: polgármester

 2 Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 
2018. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
 3. Pro Visegrád Nonprofit Kft pénzügyi mérlege, beszámolójának 

elfogadása a 2018. évről 
Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft 

 4. Visegrádi Városfejlesztő Kft pénzügyi mérlege, 
beszámolójának elfogadása a 2018. évről 

Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft 
 5. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak 

ellátásáról 
 Előterjesztő: jegyző

 6. Egyebek 
 

2019.06.19. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: polgármester
 2. Döntés a városi kitüntetésekről 

Előterjesztő: polgármester
2019.09.04. 1.  

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

Előterjesztő: polgármester
 2. Egyebek 
   
2019.09.18. 1. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester
 2. Az önkormányzat 2019. I. félévének költségvetési beszámolója. 

Előterjesztő: polgármester

 3. 
 
 
4. 
 

Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2018/2019 nevelési évi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: óvodavezető
Egyebek 

2019.10.16. 1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: polgármester
 2. Beszámoló a 2019. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 

Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetője
  
 3. Egyebek

 



 

2019.11.20. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

Előterjesztő: polgármester
 2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi 

gazdálkodásáról. 
Előterjesztő: polgármester

 3. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester

 4. Helyi adórendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: jegyző

 5. Közmeghallgatás előkészítése 
Előterjesztő: polgármester

 6. Egyebek 
2019.12.11. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  

tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előterjesztő: polgármester

 2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az 
önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések 
végrehajtásáról 

Előterjesztő: jegyző
 3. Beszámoló a helyi adópolitikáról 

 Előterjesztő: jegyző
 4. Döntés a 2020. évi étkezési térítési díjakról 

Előterjesztő: polgármester
 5. Képviselő-testület 2020. évi ülés és munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester
 6. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: jegyző
 7. Egyebek

 
 
 


