
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Visegrád Város Önkormányzata 2019-ben elfogadta a településkép védelméről szóló 9/2019. 
(X.2.) önkormányzati rendeletét, amelyben a műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi 
egyedi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendjét állapítja meg. A rendelet szerint az 
önkormányzat évente egy alkalommal pályázatot ír ki az értékvédelmi szempontból 
kiemelkedő, a közterületekről látható és az utcaképet meghatározó homlokzattal rendelkező 
épületek homlokzatának, nyílászáróinak, az ingatlanok kerítésének felújítására, 
helyreállítására. 
 
A pályázat célja: 
A műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok (a 
jó karbantartást meghaladó) homlokzat- és kerítésfelújítási munkáinak támogatása.   
 
A pályázók köre: 

- magánszemély 
- vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület és vállalja, 

hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét) 
- közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet 
- egyház 

A pályázó csak az ingatlan tulajdonosa lehet. 
 
Támogatható tevékenységek: 
Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása: 

- utcai homlokzaton lévő házgyári vagy más – anyagában, osztásrendjében, arányaiban 
– tájidegen ablakok kicserélése hagyományos, korszerű, osztott fa nyílászárókra az 
arányok és hagyomány szem előtt tartásával 

- homlokzati nyílások rendjének egységesítése 
- az utcai homlokzat meghatározó elemeinek (tagozat, párkány, lábazat, tetőforma, 

tetőhéjazat, eresz, oromzat stb.) helyreállítása 
- elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással 
- gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása vagy áthelyezése közterületről nem 

látható helyre 
- településre jellemző hagyományos vakolatdísz és színezés kialakítása 
- utólagos szakszerű víz-, és hőszigetelés kialakítása 
- kerítés felújítása, helyreállítása, cseréje  

 
Előnyt jelent,  

- ha a pályázó komplex felújítás (homlokzatot érintő teljes körű) megvalósítását vállalja 
- ha a lakóház országos műemlék vagy helyi egyedi védelem alatt áll  

 
A támogatás formája: 
Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás mértéke: 
A támogatás két részből állhat: 



1. tervezési támogatás: komplex felújítás esetén ingatlanonként legfeljebb 100.000 forint, 
egyéb egyszerűbb esetben legfeljebb 50.000 forint, 

2. kivitelezési támogatás: ingatlanonként legfeljebb 800.000 forint, de legfeljebb a 
beruházás kivitelezési költségeinek 50%-a. 

 
A pályázat benyújtása 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban vagy a Visegrád Város honlapján elérhető pályázati 
adatlapon lehet benyújtani 2020. január 15. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre, illetve az 
önkormányzathoz címezve postai úton vagy személyesen. Ez utóbbi esetben a borítékra rá 
kell írni: Utcai homlokzat- és kerítésfelújítási pályázat 2020. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

− pályázati adatlapot  
− a tervezett felújítási munka rövid leírását 
− a megvalósítást szolgáló, munkanemekre bontott, tételes költségbecslést 

 
A pályázat elbírálása: 
A pályázatokról egy háromtagú döntés-előkészítő bizottság szakmai véleménye alapján a 
mindenkori városfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati bizottság dönt a pályázat benyújtási 
határidejét követő 21 napon belül. 
A támogatást elnyert pályázóval a polgármester a döntést követő 15 napon belül támogatási 
szerződést köt. 
A támogatási szerződés tartalmazza: 

− a támogatásra jogosult adatait, a támogatott helyi védelem alatt álló ingatlan adatait 
− a támogatás folyósításának módját, idejét 
− a támogatás felhasználásnak módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait 
− az elvégzett munkák igazolásának, bizonylatolásának rendjét 
− mellékletként csatolni kell a pályázathoz benyújtott dokumentációt 

 
A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni véleményezésre, azaz a 
településképi bejelentési eljárást el kell indítani. A településképi bejelentési igazolás 
kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül a felújítást el kell kezdeni! 
 
A támogatás felhasználása, elszámolása 
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs 
lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a településképi 
bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal 
átutalással kerül kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének (2. rész) 
kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és elszámolását követően, az Önkormányzat 
műszaki ellenőrének leigazolása után 15 napon belül átutalással történik. 
A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és 
elszámolására 2020. december 31-ig van lehetőség. 
 
 


