
KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-án megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2020. (II. 20.) határozata 

 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámoló 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. január 30. - 2020. február 
20. közötti időszakban hozott döntéseiről szóló beszámolót és a és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020. (II. 20.) határozata 

 
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. január 30. - 2020. február 
20. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi 

munkájáról 
 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás 
Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját, 
az abban szereplő tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2020. (II. 20.) határozata 

 
 
 

Védőnői Szolgálat beszámolója a 2019. évi munkájáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Védőnői 
Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Zoltánné védőnő 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának 

Cafeteria Szabályzatáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfoga a Visegrádi Polgármesteri Hivatal és 
Visegrád Város Önkormányzatának Cafeteria Szabályzatát. 

A Cafeteria Szabályzat a határozat mellékeltét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatásáról, a Visegrád Települési Polgárőr 
Egyesület támogatásáról, a Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület 

támogatásáról, a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
támogatásáról, Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról, 

Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat évfordulójának megtartására 
vonatkozó támogatásáról,  

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy egyszeri 400.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi Nyugdíjas 

Klubnak (Visegrád, Széchényi u. 11.) a klub által szervezet kirándulásokhoz, 
színházlátogatásokhoz, 

2. a 400.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 15. 
számú melléklet Nyugdíjas Klub támogatása 13. sora terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal kötendő - a 
határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására, 

4. úgy dönt, hogy egyszeri 350.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrád Települési 
Polgárőr Egyesületnek (Visegrád, Fő utca 57.), 

5. a 350.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 15. 
számú melléklet Visegrád Települési Polgárőr Egyesület támogatása 15. sora terhére 
biztosítja, 

6. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrád Települési Polgárőr Egyesületel 
kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására, 

7. úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületnek (Visegrád, Fő utca 
81.), a 2020. évi költségvetésben biztosítson 1.000.000.- Ft. előirányzatot a kért 
anyagokra és eszközökre, de nem támogatás formájában, 

8. úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrád Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (Visegrád, Fő u. 81.) működési feltételeinek, 
egészségügyi eszközök beszerzéséhez, valamint képzések költségeinek biztosításához, 

9. úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000.- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a 15. számú melléklet Tűzoltó Egyesület támogatása 17. sora terhére 
biztosítja, a költségvetési rendelet 15. számú mellékletének 16. során így felszabaduló 
1.000.000.- Ft. előirányzatot áthelyezi a 19. Egyéb támogatás sorra, 



10. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására, 

11. úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000.- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
1.000.000.- Ft előirányzatot biztosít, 

12. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási 
szerződés aláírására, 

13. úgy dönt, hogy egyszeri 1.400.000.- Ft. támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében az Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat évfordulójának 
megünneplésére biztosít, 

14. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási 
szerződés aláírására. 

 
(A támogatási szerződés minta a határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Eöry Dénes 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2020. (II. 20.) határozata 

 
Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges 

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

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

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2020. (II. 20.) határozata 

 
 

Az iskolabusz értékesítéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt hogy a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Mercedes 0350 

típusú HDE 966 forgalmi rendszámú buszt értékesíti, 
2. a busz árát az értékbecslés alapján első körben  nettó 22.500 Euró áron hirdesse meg, 1 

hónapos ajánlati határidővel, sikertelensége esetén 21. 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszt hirdesse meg, és az értékesítésével 

kapcsolatos feladatokat végezze el. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2020. (II. 20.) határozata 

 
 
A visegrádi termelői piac működtetéséről, a mozigépészeti feladatok ellátásáról, és a 

visegrádi építésztábor feladatainak ellátásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. a visegrádi termelői piac feladatainak ellátásához megbízási szerződést köt Szabados 

Ákos, Visegrád, Mogyoróhegy u. 15. szám alatti lakossal havi bruttó 60.000.-Ft. 
összegért, 

2. a mozigépészeti feladatok ellátásának biztosítására a Művelődési Ház részére havi 
bruttó 30.000.-Ft. összeget többletként beállít a 2020. évi költségvetési rendeletben, 

3. a visegrádi építésztábor feladatainak ellátásához megbízási szerződést köt Szabados 
Ákos, Visegrád, Mogyoróhegy u. 15. szám alatti lakossal havi bruttó 30.000.-Ft. 
összegért, azzal a kikötéssel, hogy az építésztábor idei feladata: a résztvevők fejezzék 
be az eddigi években elkezdett munkákat. 

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

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2020. (II. 20.) határozata 

Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének megválasztásáról, tördelési és egyéb 
feladatokról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének Schandl Lórántot bízza meg,
2. a Visegrádi Hírek szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési, valamint a laptükör

szerkesztési feladatainak ellátására Fagyas Róbert egyéni vállalkozóval lapszámonként 
bruttó 65.000.-Ft. összegért vállalkozási szerződést köt 2020. december 31-ig terjedő 
időre,

3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve a szerződés
megkötésére.

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

Eöry Dénes s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester        jegyző 

A kiadvány hiteles: 
    2020. február 21.  



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda karbantartási szünetéről és a  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda nyári karbantartási 
szünetét 2020. július 27. – augusztus 21. közötti időszakban jóváhagyja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetője 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda 2020-2021. nevelési évi csoport létszámról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda mindhárom 
csoportjában engedélyezi a 30 fő maximális gyermeklétszámot a 2020-2021. nevelési évre. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetője 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a VÁROSHÁZA-

RATHAUS tábla kihelyezéséről a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, melyben kérik a Polgármesteri Hivatal falára 
kihelyezni a VÁROSHÁZA-RATHAUS feliratú, nagyméretű, főépítésszel egyeztetett 
táblát elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2020. (II. 20.) határozata 

 
 

Visegrádi Sportegyesület 2020. évi működési és üzemeltetési támogatásáról, 
valamint TAO 2019-2020. évi fordulójára benyújtott pályázati önrész támogatási 

kérelméről 
 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület (Visegrád, Fő u. 81.) 2020. évi támogatási kérelmét elfogadja és a 
Sportegyesületnek 2020. évi működését és üzemeltetését 2.400.000 Ft-tal támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 
15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 10. VSE támogatása sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2020. (II. 20.) határozata 

 
Visegrádi Sportegyesület 2020. évi működési és üzemeltetési támogatásáról, 

valamint TAO 2019-2020. évi fordulójára benyújtott pályázati önrész támogatási 
kérelméről 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2019-2020. évi fordulóján az utánpótlás-nevelési feladatok 
megvalósításához szükséges önrészből 1.226.741.-Ft.-ot a 2020. évi költségvetése terhére 
támogatás formájában biztosítja. A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2020. 
december 31. 
2) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére az utánpótlási-nevelési feladatok 
megvalósításához szükséges önrészből 1.226.741.-Ft-ot az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének 15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet TAO 
önrész támogatás 9.sora terhére biztosítja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Sportegyesülettel 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 

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

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21. 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2020. (II. 20.) határozata 

 
Visegrádi Sportegyesület által TAO pályázat 2020-2021 évi fordulójára benyújtandó 

pályázat támogatásáról 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrádi Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által meghirdetett ún. TAO pályázat 2020-2021. évi fordulójára 
benyújtandó pályázat céljával - a Visegrádi Sportcentrum területén megvalósítandó 
22x42 m-es komplett univerzális, műfüves pálya megvalósításával - egyetért, azt 
támogatja, 

2. a Visegrádi Sportegyesület részére - az 1.) pontban meghatározott cél megvalósításához 
- szükséges önerő biztosításáról a TAO pályázat 2020-2021. évi fordulójának 
eredménye, valamint a kivitelezés részletes költségvetésének ismeretében dönt, 

3. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy a Visegrádi Sportegyesületet a képviselő-
testületi döntésről írásban értesítse. 

 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2020. (II. 20.) határozata 

 
Ügyrendi 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 13-as és 14-es napirendi pontok 

tárgyalását megcseréli. 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2020. (II. 20.) határozata 

 
Közterület használati kérelemről - futóverseny 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy Tolnai Balázs részére a közterület használati díj megfizetésétől való 

eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Visegrád Széchenyi utca 7. ingatlanon a közterületet ingyenesen biztosítja 
részére futóverseny frissítési céljára, 

2. a közterület használat ingyenességének feltétele, hogy és a közterület használata ideje 
alatt az elfoglalt terület környékét tisztán, rendben tartja.  

3.  felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy Tolnai Balázs részére az 1) pontban 
foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 
alapján a közterület-használati engedélyt adja ki, 

4. a futóversennyel kapcsolatos tájékoztató kerüljön fel a www.visegrad.hu honlapra, és a 
facebookra is. 

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

 
 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

http://www.visegrad.hu/


KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2020. (II. 20.) határozata 

 
Közterület használati kérelemről - Szentgyörgypuszta 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Visnyovszky András egyéni vállalkozó részére az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 064/1 hrsz-ú kivett helyi közút ingatlanból 
összesen 665 m2-es közterületre -feltételek mellett -tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Kenéz Attila úttervező által 2017-ben készített tanulmánytervnek megfelelően 
kidolgozandó részletes engedélyes tervek szerinti térkövezett parkoló valamint 
közterületi játszótér kialakítására. 

2. a tulajdonosi hozzájárulás feltétele  
a) a parkoló  engedélyes terveinek kidolgozása, az útügyi engedélyezés lefolytatása 

és építése, a játszótér és berendezései szükség szerinti engedélyezése és építése 
Visnyovszky András kérelmezésével és saját költségére,  

b) a kivitelezés lebonyolítása, teljes körű felelősség és költségvállalása mellett, 
c) az elkészült és műszaki átadásra került parkoló és játszótér üzemeltetésére 

üzemeltetői-kezelői szerződés megkötése Visegrád Város Önkormányzata, mint a 
közterület tulajdonosával az átadás-átvételt követő 3 hónapon belül. Ennek 
Vállakozónak felróható okból történő meg nem valósulása esetén Vállalkozó 
köteles a területet saját költségére, kártérítési igény nélkül eredeti állapotának 
megfelelően visszaállítani.  

d) a parkoló és játszótér közhasználata nem korlátozható, el nem keríthető, továbbá 
területén a parkoló és játszótér rendeltetéstől eltérő, üzleti célú használatra külön 
engedélyt kell kérni Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szerint. 

e) a közterületen kialakítandó parkoló férőhelyek parkolási részleges 
díjmentességének illetve díjának megfizetésétől való esetleges eltekintés 
szabályozott részletei - fenti feltételek teljesülése esetén – a megkötendő 
üzemeltetői-kezelői szerződésben kerülnek meghatározásra a mindenkor hatályos 
parkolási rendelet szabályaival összhangban. 

f) a közterületi parkoló használat díjmentességének további feltétele a vállalkozó által 
a terület, valamint a vendéglátó egység előtti buszmegállók folyamatos 
karbantartása (fűnyírás, tisztántartás, hó-és jégmentesítés), 

3. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy Visnyovszky András egyéni vállalkozó részére  
a) a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a feltételes tulajdonosi nyilatkozatot adja ki, 
b) az 2)c) pontban foglaltaknak megfelelően az üzemeltetői-kezelői szerződés megkötését 

döntéshozatal céljából készítse elő. 



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

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2020. (II. 20.) határozata 

A Visegrád 058/7 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Visegrád külterület 058/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére – értékbecslés alapján 

– vételi ajánlatot ad, ennek sikertelensége esetén 
2. a Polgármestert felhatalmazza arra, hogy a Visegrád külterület 058/7 hrsz. ingatlan 

kisajátítására vonatkozóan kisajátítási kérelmet nyújtson be a kisajátítás hatósághoz, 
3. az eljárás költségeit a költségvetés tartaléka terhére biztosítja, a pénzügyi fedezet 

rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Balassáné Hegyi Adrienn 
 

 
 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. február 21.  

 

 

 

 

 

 



 

 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-én megtartott 
rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2020. (II. 20.) határozata 

 
Csukavölgy utcai-Kilátó utcai támfal - a közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a 15/2019. (I. 30.) határozatában a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) harmadik rész 115. § (2) bekezdés szerinti közbeszerzési 
eljárást indított „Csukavölgy utcai – Kilátó utcai VIS MAIOR jellegű 
támfalkárosodás helyreállítása (987/2, 973 hrsz.), (ebr42 azonosító: 396 379” 
tárgyban, 

2. a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott, 

3. a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (2085 Pilisvörösvár Szent Imre Utca 
27. 7632.); a Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft. (3300 Eger Kertész Utca 146.) 
és a NÉ&PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2635 Vámosmikola Alkotmány 
Utca 20.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

4. az eljárás nyertesének a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (2085 
Pilisvörösvár Szent Imre Utca 27. 7632.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen 
gazdasági szereplő nyújtotta be a legjobb ár- érték arányú ajánlatot, 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 
megkösse, 

6. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást a 2020. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 

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

 
Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 

 
A kiadvány hiteles: 

             2020. február 21.  



Beszámoló a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

2019. évi munkájáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mielőtt a korábbi évek hagyományának megfelelően részletesen beszámolnék a művelődési ház elmúlt évi 

munkájáról, engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a művelődési ház működésének törvényi 

hátteréről, és néhány olyan eseményről, mely alapjaiban befolyásolta a tavalyi év munkáját. 
 

A művelődési házban és a könyvtárban folyó munkát alapvetően a 1997. évi CXL. a muzeális intézmények-

ről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, illetve annak 2012. évi CLII. törvé-

nyi módosítása szabályozza. Ez a törvény pontosan előírja, hogy mérettől és besorolástól függően egy adott 

település önkormányzatának milyen közművelődési és könyvtári intézményeket kell fenntartania és működ-

tetnie. Ennek megfelelően Visegrádon művelődési házat és nyilvános könyvtárat kell működtetni, mely tör-

vényi kötelezettségnek teljes mértékben eleget is teszünk, amit az ezt ellenőrző misztériumi vizsgálatok is 

igazolják. Ezen felül - az általános törvények és rendeleteken túl - több ágazati törvényt és rendeletet is al-

kalmaznunk kell, pl. a szerzői jogról, a statisztikai adatszolgáltatásról, nyilvános könyvtári működésről, a 

mozgóképről szóló szabályokat, vagy éppen az Art mozi és mozitermek nyilvántartásáról és működéséről 

szóló törvényt. A kötelezően előírt alapfeladatokon túl természetesen önként vállalt feladatokat is elláthat 

egy közművelődési intézmény. Visegrád esetében a legnagyobb ilyen önkéntesen vállalt feladat a mozi üze-

meltetés. 
 

Az elmúlt év munkáját alapvetően három olyan körülmény is befolyásolta, melyet egymástól függetlenül is 

komoly kihívások elé állították volna az intézményben dolgozókat, de így egymás után bekövetkezve jelen-

tősen megterhelték a tavalyi munkát, melynek még a 2020-as évre áthúzódó következményei is vannak. 

- 2019. március 1-én elkezdődött a már rég óta várt művelődési ház külső rekonstrukció. Ez a teljes külső 

felújítás gyakorlatban oly komolyan befolyásolta fizikailag a mindennapi munkát, hogy komoly erőfeszí-

téseket követelt a tekintetben, hogy a házat használóknak csak kis mértékben kelljen a szokásos működési 

menetrendtől eltérniük. 

- A könyvtáros kolléganő március közepétől gyakorlatilag az év végéig betegállományban volt. Az ő he-

lyettesítése szintén bőven adott szervezési és szakmai feladatot mindnyájunknak. 

- Az egészségház gombafertőzése miatt a zeneiskola gyakorlatilag beköltözött a művelődési házba. Ez 

egyfelől érthető, hiszen a zeneiskola nagy értéke kis városunknak, de másfelől egyrészt komoly szerve-

zést igényel, hogy a legoptimálisabban tudjuk használni a művelődési házat, másfelől sajnos bizonyos 

csoportok kárt szenvedtek a zeneiskola betelepülése miatt, illetve több alkalommal az is előfordult, hogy 

nem tudtunk helyet biztosítani olyan eseményeknek, fórumoknak, melyek korábban otthonra leltek a mű-

velődési házban. Meg kell jegyezni, hogy több esetben az igénylők rugalmatlansága is közrejátszott eb-

ben. 
 

A fent felsoroltak ellenére megpróbáltuk a művelődési ház munkája a szokásos kerékvágásban tartani, ami 

véleményem szerint elég jól sikerült, és így a ház élete a korábban megszokott irányba haladhatott. Azonban 

azt is el kell mondani, hogy éppen a fent leírtak miatt a tavalyi év nem a megújulás, és a kezdeményezés éve 

volt. Örültünk annak, hogy úgy túléltük a ránk nehezedő feladatok adta munkát, hogy a művelődési házat, a 

könyvtárat és az egyéb közművelődési eseményt használók komolyabb fennakadás, illetve akadályoztatás 

nélkül igénybe vehették a korábban megszokott szolgáltatásinkat. Az intézmény költségvetése sem tért el 

lényegesen a korábbiakban megszokottól. A munkát alapvetően meghatározta a költségvetés elfogadása után 

az azzal összhangban kidolgozott éves munkaterv. Így ennek megfelelően sok esetben vissza fognak köszön-

ni a korábbi évek beszámolóinak gondolatai, sorai is.  

 

1. Hagyományos művelődési házi funkciók ellátása 
 

A művelődési házban tavaly is több klub, szakkör és csoport működött. Ilyen a ház képzőművész köre, a 

cserkészcsapat, a nyugdíjas klub, a gyermekringató, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Énekka-

ra, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Fúvószenekara, a kártyaklub. Itt tartja edzéseit és versenyeit a fel-

nőtt sakkszakosztály. A pince részben működik a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, mely részben a 
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dartsnak illetve a fellobbanó póker versenyeknek köszönhetően újra reneszánszát éli. A 2018-ban indult 

kerámia szakkör is megerősödött, és egyre gyarapodó tagsággal dolgozik.  
 

Rendszeressé és most más természetessé vált a havonta megrendezésre kerülő Családi játszódélután. A 

szombat délután megrendezésre kerülő alkalmakat egyre többen látogatják, és ami külön öröm, hogy egyre 

több felnőtt jelenik meg, így az eredeti szándék, hogy ez ne egy gyermekprogram legyen, megvalósult. 
 

Ahogy a bevezetőben írtuk a zeneiskola gyakorlatilag a művelődési házban költözött, így a meglévő és mű-

ködő szakköreinket is folyamatosan át kell szervezni, újak indítását pedig csak nagyon korlátozottan tudjuk 

vállalni. Így elmondhatjuk, hogy a ház papíron szinte teljes kihasználtságban működik.  
 

A művelődési ház otthont ad sok nem rendszeres eseménynek is, melyek egy részét mi szervezzük, ezek 

általában művészetekkel, kultúrával kapcsolatosak, míg más részét magánemberek, civil szervezetek készítik 

elő és bonyolítják le, a legkülönfélébb célokból. Magánemberek többször politikai, érdekvédelmi, és tavaly 

új keletű módon megjelent, hogy családi rendezvényekre, eseményekre kérnek tőlünk termet. 

A házban működik a családsegítő-, a gyermekjóléti szolgálat. Ide van bejelentve a Soproni Sándor Egyesü-

let, a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, a Visegrádi Szövetség is. A tavaly megszűnt az Ars Danubiana 

Alapítvány, így értelemszerűen ez a szervezet már nem veszi igénybe szolgáltatásainkat. 
 

Az évek során kialakult a nemzeti ünnepek szervezési rendje, ezeket a művelődési ház szervezőként bonyo-

lítja. Ebből az eseménysorból nagyságával kiemelkedik az augusztus 19-i gálakoncert, tűzijáték, és utcabál. 
 

Tavaly is megtartottuk szokásos megemlékezéseinket: a Görgey-lépcsőnél a honvédtábornok emléktáblájá-

nál, illetve immár szobránál, a Magyar Hősök Napján az I. és II. világháború áldozatainak emléktáblájánál 

(május utolsó vasárnapja), és januárban a Zoller-díj átadót Zoller Attila halálához kötődően, majd júniusban 

a Zoller Attila születésnapi emlékkoncertet (június második hétvégéje) „In memoriam Zoller Attila” címmel.  
 

A hagyományoknak megfelelően lebonyolítottuk a hónap utolsó péntekein megtartandó előadássorozatun-

kat. 2019-ben hét előadásnak adott otthont a könyvtár helyiség. 

Kiállításaink tematikájában továbbra is megpróbáltunk a változatosságra törekedni, a tavalyi évben öt kiállí-

tást szervezett a ház. 

Tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg a Zenés Nyári Esték Visegrádon című komolyzenei koncertsoro-

zatunkat, mely szervesen beleilleszkedett a Visegrádi Nyár programsorozatba. Három koncert szervezésére 

nyílt lehetőségünk, melyeket két helyszínen valósítottunk meg. 
 

Segítettük a korábban Visegrádi Városnapok rendezvénysorozatnak hívott, ma már a Visegrádi Nyár soro-

zatba tagozódott rendezvények szervezését (Quadriburgiumi játékok, Mária-kápolna búcsúja, Városnapi 

rendezvény). 
 

Természetesen időszaki eseményekre is sor kerül rendszeresen a művelődési ház szervezésében. Ezeket álta-

lában egy évre előre nem lehet tervezni, az alkalom, a lehetőség hozza őket elénk. 2019-ben ilyen volt pél-

dául a februári könyvbemutató, a Költészetnapi rendezvény, vagy Gier Gabriel és Székely Árpád két blues 

történeti előadása 
 

Hetedszerre is részt vettünk a „Pincesori vígasságok” nevet viselő rendezvény megszervezésében. 

Tavaly az adventi rendezvények szervezéséből kimaradtunk, és sajnos megakadt a 2018-ban részben általunk 

megindított a Lélek melege címet viselő kezdeményezésünk is. 

 

2. A nyilvános könyvtár működtetése 
 

Tavaly az alábbi forgalmat bonyolította a könyvtár: 732 alkalom, ebből 202 gyerek, 757 könyvkölcsönzés, 

ebből 304 kölcsönzés gyermekek által.  

2019-ben a könyvtári beiratkozási díj 800 Ft volt, az internethasználat a nem beiratkozott olvasók számára 

100 Ft/nap vagy 1200 Ft/év. 

A könyvtár működéséhez elengedhetetlenül szükséges technikai felszerelésekkel továbbra is rendelkezünk. 

2019. január 1-től 67 féle folyóirat és újság olvasható helyben, illetve ki is kölcsönözhető. Ennek nagy része 

az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntésének köszönhető, de ezek rendszerességét és fajtáit befo-

lyásolni nem tudjuk. A könyvtár 9 féle hetilapot, folyóiratot rendelt meg, és biztosított térítésmentesen a 

város lakói számára.  
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Könyvtárunk állománygyarapodásának és választékbővülésének 2019-ben három fő forrása volt: az önkor-

mányzat által a könyvek és folyóiratok beszerzésére biztosított összeg és az ez után kapott érdekeltségnövelő 

támogatás. továbbá a Márai-programban való részvétel. 200 db könyvvel és 1 darab elektronikus dokumen-

tummal gyarapodott a könyvtári állomány. Helytörténeti állományunk 4 könyvvel gyarapodott. Ebben az 

évben az állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 372.000.-Ft volt. Az összeg fel-

használása során igyekeztünk a kedvezményeket minél nagyobb mértékben kiaknázni. Az előírt keretből 

46.990.-Ft-ot integrált könyvtári rendszerünk szoftverfrissítésére költöttük, szintén 46.990.-Ft-ot pedig az 

integrált könyvtári rendszerünk adatbázis követésére. 

Az állománygyarapítás során arra törekedtünk, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének, 

ízlésének megfelelő szépirodalmi, szórakoztató és szakirányú tudományos és ismeretterjesztő könyveket. 

Ugyanakkor igyekeztünk olyan könyveket választani, amelyekkel reményeink szerint minőségileg növelhet-

jük a lakosság olvasmányigényét.  

A könyvtár állományalakítási tevékenysége gyarapításból és apasztásból (selejtezés) áll. A 2019-es évben 

azonban selejtezésre sem került sor.  

2019-ben regisztrált használó: 173 fő, ebből gyerek 31 fő, új beiratkozó: 31 fő, ebből 15 fő gyerek. 

Elmondhatjuk, hogy továbbra is van érdeklődés a könyvtárközi kölcsönzés iránt. Olvasóink ebben az évben 

eredeti könyveket kölcsönöztek könyvtárközi kölcsönzéssel. A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is 800 

Ft/dokumentum. 2019-ben könyvtárközi kölcsönzéssel 14 dokumentumot szereztünk meg olvasóinknak. 

A 2019-es évben is fontosnak tartottuk a fölös példányainktól való folyamatos megszabadulást, amit fel-

ajánljuk más intézményeknek, illetve a Termelői Piacra két alkalommal vittük ki könyveinket.  

A 2019-es év során 3 csoportos látogatás volt, ebből mindhárom alkalommal rendezvényt szerveztünk. A 

csoportos látogatások összlétszáma 119 fő, ebből gyerek 77 fő.  

 

3. Mozi működtetése  
 

A művelődési ház tevékenységének egyik legjelentősebb feladata 2019-ban is a 2016 októberében újra nyi-

tott mozi működtetése. A működtetés segítésére, ha lehetőség nyílik, pályázunk részint üzemeltetési költsé-

geink egy részére, illetve a műszaki állapot javítására. E miatt az Art mozi besorolás továbbra is szükséges 

és indokolt.  

A vetítéseken túl természetesen időszaki rendezvényeknek is otthont adott az épület (ezt részben érintettem 

az első fejezett tárgyalásakor), így most mégis a mozi működésére koncentrálok a beszámolómnak ebben a 

részében. 

A mozi az Art törvény előírásainak megfelelően működik. Negyedévente minimum 80 vetítést kell tarta-

nunk, melyeken a filmek legalább fele támogatott film kell legyen. Ennek értelmében heti 6 vetítést tartunk, 

csütörtökön egyet, pénteken kettőt, szombaton pedig hármat. Továbbá tematikus vetítéseket is szervezünk 

például óvodásoknak, vagy ismeretterjesztő vetítéseket az érdeklődőknek. 

A filmek válogatásánál továbbra is szem előtt tartjuk, hogy változatos, és vélhetően a legtöbb nézőt becsalo-

gató program álljon össze. Értelemszerűen a kiadásainkat és a bevételeinket próbáljuk optimalizálni. 

A mozi üzemeltetési feladatai tekintetében azt kell látni, hogy egy filmre vetítve az átlagos vetítési idő (2,5 

óra) mintegy kétszeresét (átlag 5 óra) veszi igénybe a mozi egyéb üzemeltetési feladatainak (filmkeresés, 

műsor összeállítása, rendelése és egyeztetése a forgalmazókkal, filmszállítás, reklámanyagok – honlap, 

facebook, plakát megszerkesztése előállítása és terjesztése, napi, havi, negyedéves és éves statisztikák, jelen-

tések készítése, a törvényi és hatósági szabályok és határozatok betartása és intézése, számlák és pénzek 

kezelése, jegyrendelés és nyilvántartás, épületüzemeltetés, stb.) Ellátása. Tehát azt mondhatjuk, hogy mun-

kaidőben az évi több mint 320 vetítés 7,5 órával számolva több mint 2.400 óra szakmai (takarítást nem szá-

molom) feladatot ad. Ez havi visszaosztásban valamivel több, mint 200 óra. Kijelenthetjük, hogy a mozi 

üzemeltetése teljes foglalkoztatásban közel 1,3 ember munkaidejét köti le. Szabados Ákos átlag havi 33 órát 

(vetítés és plakátozás) dolgozik le, Grósz Gábor pedig havi 6 órát (honlap reklám, és elektronikus előkészí-

tés). Így fennmarad 170 óra a művelődési ház alkalmazottjainak (Molnár Erzsébet és Mikesy Tamás). Miu-

tán fél állással bővült a szakmai létszám, látható, hogy mintegy havi 90 óra túlóraterhelést jelent a korábbi-

akhoz képest a mozi.  

A mozival kapcsolatban továbbra is 6 ember teljesített szolgálatot: Elsősorban Molnár Erzsébetet kell meg-

említenem, ő gyakorlatilag mindennel (a plakátot és a honlappal kapcsolatos teendőket kivéve) foglalkozik. 

Bátran állíthatom, továbbra is az ő vállán nyugszik a mozi. Továbbá Grósz Gábor és Szabados Ákos, a fen-
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tebb leírt feladatokat látja el, Szedlacsek Judit takarít, Szalai Gábor fűt. Mikesy Tamás vezetőként minden 

feladatban részt vesz. 

A mozi 2019-ben 328 vetítést tartott, az eladott jegyek száma 8.858 db. Az átlag nézőszám így 27 fő volt, 

ami pontosan megfelel az országos átlagnak. Kijelenthetjük, hogy mozink az országos átlagon működik, ami 

azért is érdekes, mert az országos statisztikában nemcsak art mozik szerepelnek, hanem a multiplexek is. 

Tehát kijelenthetjük, ahhoz képest, hogy mi vagyunk az ország legkisebb mozija (település méret), nálunk 

gyengébben teljesít a sok nagyobb városi, és esetenként talán egyes budapesti mozi is. 

A 2019-es jegybevételünk (bruttó 6.359.800.-Ft) gyakorlatilag fillérre megegyezett a 2018-as évivel, ami 

előadásra vetítve bruttó 19.390.-Ft/előadás. Úgy tűnik, a korábbi évek dinamikus növekedése megállt, és 

remélhetőleg hosszú távon ezzel a látogatottsággal, illetve bevétellel számolhatunk. Jegybevételünk komoly 

része, több mint egyharmada a támogatott filmek után folyik be a kasszába, ami különösen jónak mondható. 

2019 éves támogatásként realizálódott egy 900 ezer forintos működési és egy 960 ezer forintos fejlesztési 

pályázat, mely a gépek műszaki állapotát javította.  

A bevételeink és kiadásaink arányban vannak egymással, gondolok itt elsősorban a film kölcsöndíjra, hiszen 

ez százalékos arányban van a bevétellel. A tavalyi évhez képest viszont kedvezőbb lett a költségvetésünk 

alakulása. Így továbbra is elmondható, hogy a mozi az indulásnál tervezett hiánynál nagyságrendekkel jobb 

működést mutat, és működése országos viszonylatban is jónak mondható. 

 

4. A Visegrádi Hírek kiadása 
 

A Visegrádi Hírek kiadása a korábbi évek hagyományának megfelelően alakult 2019 novemberéig. Ez ideig 

a Visegrádi Hírek kiadásával kapcsolatos munkák továbbra is két részre voltak oszthatóak. Egyrészt a tarta-

lommal összefüggő szerkesztési és egyéb feladatok, másrészt a technikai kivitelezés megszervezése. A szer-

kesztést alapvetően a szerkesztő bizottság látja el. A technikai kivitelezés egésze a művelődési házra hárul, 

ez egyrészt az adminisztráció elvégzését foglalja magába, másrészt a szállítási, szervezési munkát. 

A munkának lényegesebb része a kéziratok begyűjtése, rendszerezése, a szerkesztőbizottsági ülések előké-

szítése. A kész újságok gyűjtése és köttetése, valamint a számlázás és a hirdetés szervezés szintén a művelő-

dési ház dolga volt. 

A novemberi változások után úgy tűnik, hogy a művelődési ház szerepe is megváltozik a Visegrádi Hírek 

kiadása kapcsán, de teljesen nem szűnik meg. Azonban a pontos feladatok még nem teljesen tisztázottak. 

Úgy tűnik a szállítás és a számlázás továbbra is a ház feladata marad, ahogy a köteles példányok gyűjtése és 

köttetése is. Talán némi hirdetésszervezés, vagy közvetítés is megmarad, de ez még nem látszik pontosan. A 

szerkesztőbizottsági ülésekkel kapcsolatos feladatok viszont biztosan elkerülnek a háztól. 

 

5. Mások által szervezett rendezvények támogatása, segítése. 
 

A művelődési ház továbbra is minden olyan rendezvényt szívesen támogat, mely városunk jó hírét viszi, 

arról nem beszélve, hogy az itt élők számára is kikapcsolódást, szórakozást nyújt. 

Ezek közé az események közé tartozott például az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében megrendezett 

színházi előadások, vagy a Trianoni táblakoszorúzás. Segítettük a több ezer diákot megmozgató "A honfog-

lalástól Mátyás királyig" címet viselő rendezvénysorozat lebonyolítását. Együttműködünk a Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat által szervezett események szervezésében, különböző búcsúk megrendezésében, az egye-

sületek által szervezett gyűlések, taggyűlések, közgyűlések lebonyolításában. Évek óta segítjük a Soproni 

Sándor Egyesület által szervezett római hagyományőrző rendezvényeken. 

A legnagyobb feladat a nyári programok tekintetében a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok megszervezése. 

A szervezés oroszlánrészét a Pro Visegrád Kft. végzi, így nekünk a korábbinál lényegesen kevesebb teendő 

jut, de még így azt mondhatjuk, hogy a művelődési ház igen nagy energiát fordít arra, hogy ez a rendezvény 

sikeres legyen. Egyes logisztikai feladatokon túl a teljes készpénzes forgalomért mi vagyunk a felelősek. 

 

Két könyv terjesztése 
 

A Visegrád fotóalbum megjelenése óta a művelődési ház végezte ennek a könyvnek a forgalmazását. A szer-

ződésben foglaltak teljesülése után, gyakorlatilag ez a feladat 2018-ban lezárult, de ennek papírmunkái még 

a tavalyi évre maradtak. 
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A Cseke László által írt Almanach nyilvántartása visszakerült az önkormányzathoz, de a korábbi értékesítési 

pontok felügyeletét továbbra is mi végezzük. A 2019-es év végén megkezdtük az értékesítés felülvizsgálatát, 

és felfrissítését. Ez a munka remélhetőleg 2020. február végére befejeződik. 

 

A Rendezvénytér programjai 
 

Ma már kijelenthetjük, hogy a rendezvénytér programja hagyományosan és jól alakult a tavalyi évben. A 

művelődéi ház összekötötte a saját programjait az önkormányzat programjaival, és így 2018-tól már Viseg-

rádi Nyár címmel jelent meg a teljes nyári programsorozat. 

A 2019-es év szervezésekor a művelődési ezen a soron jóváhagyott költségvetését is természetesen e célra 

fordítottuk, így a rendezvénysorozat anyagi forrása a művelődési házéval kiegészülve válhatott teljessé. 

 

Záró rész 
 

A szakmai beszámoló végén minden esetben röviden ki szoktam térni a művelődési ház (és természetesen a 

mozi) állapotára. Bár 2019-ben a művelődési ház külső felújítása megkezdődött, még a teljes befejezés né-

miképp várat magára. Ezzel sok évtizedes lemaradást pótoltunk. Természetesen maradtak hátra még a Szé-

chenyi utcai ingatlanon is teendők, most a mozi állapotára szeretnék jobban rávilágítani. A mozi megújításá-

ra készen vannak a tervek, de amíg ez várat magára – ezzel összhangban – szükséges lenne a külső homlok-

zat (és ezzel együtt a kapcsolódó része, mint pl. a tető) felújítására. Az előcsarnok esztétikailag meglehető-

sen mostoha állapotban van, és komoly problémák vannak a szentvízhálózat kivezető részével is. Úgy gon-

dolom ezeket a teljes felújítástól függetlenül, azzal összhangban meg kellene csináltatni, hogy valóban a 

belvároshoz méltó megjelenésű és használható ingatlanjává váljon ez a közösségi feladatot ellátó intézmény. 

 

 

Remélem beszámolómmal megkönnyítettem a képviselőtestület tájékozódását, és természetesen a meghall-

gatás alkalmával szívesen válaszolok kérdéseikre, melyekre írásban nem volt mód kitérni. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását.  

 

 

 

        Mikesy Tamás 













A Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának 
Cafeteria Szabályzata 

Visegrád Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 
törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, alapján a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzata Cafeteria 
szabályzatát a következők szerint határozza meg: 

1. A szabályzat személyi hatálya a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, 
ügykezelőire, munkavállalóira, az Önkormányzat köztisztviselőire, közalkalmazottaira, 
munkavállalóira (továbbiakban együttesen: munkatárs) terjed ki. 

2. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársat a Szabályzatban 
meghatározott jogok és juttatások a részmunkaidő arányában illetik meg. 

3. Jelen szabályzat 2020. február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. 
január 1-től kell alkalmazni, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. február 15-én 
kiadott szabályzat. 

4. Jelen szabályzat a Polgármesteri Hivatal belső információs rendszerén történő 
közzététel útján ismerteti a Hivatal és az Önkormányzat személyi állományával. 
 
 
 

I. Bevezető rendelkezések 

1.1. A cafeteria rendszer célja, alapelvei 

1.1.1. A cafeteria rendszer célja a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat dolgozói 
részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó 
béren kívüli „nem rendszeres" juttatások biztosítása. 

1.1.2. A cafeteria rendszer a mindenkori költségvetési törvény által meghatározott, a 
Képviselő-testület által jóváhagyott keretösszegen és a juttatási formákon belül 
egyénre szabott választásra ad lehetőséget. Minden dolgozó egyenlő feltételek 
mellett, egyéni igényeinek megfelelően - a jogszabályi előírások 
figyelembevételével - választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. 

1.2. A cafeteria juttatásra való jogosultság, és a cafeteria keret összegének 
megállapítása 

1.2.1. Cafeteria juttatásra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, 
munkavállalói, az Önkormányzat köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói (a 
továbbiakban együtt: munkatársak) jogosultak. 

1.2.2. Nem illeti meg a munkatársat, azonban cafeteria juttatás: 



a) azon időtartam vonatkozásában, amelyre, illetményre/munkabérre vagy 
átlagkeresetre/távolléti díjra sem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama 
meghaladja a harminc napot Ez utóbbi esetben a munkatárs a távollét első napjától 
kezdve nem jogosult a juttatásra. 

1.2.3. A munkabalesetet szenvedett munkatársat a cafeteria juttatás a balesetből 
eredő, harminc napot meghaladó betegség időtartamára is megilleti. 

1.2.4. A cafeteria keret a foglalkoztatási jogviszonyban töltött idővel arányosan, 
naptári napok alapján kerül megállapításra: 
a) a határozott idejű kinevezéssel vagy munkaszerződéssel rendelkezők, 
illetve 
b) azon személyek vonatkozásában, akik bármely okból év közben szerezték 
meg, illetve vesztették el a cafeteria juttatásra való jogosultságot. 

1.2.5. Jogosultságszerzésre az év közben történő jogviszony-létesítés, illetve a 
jogosultságvesztéssel járó távollétet követő aktív állományba kerülés esetén, 
jogosultságvesztésre, pedig a 1.2.2. pontban foglalt esetekben, illetve a 
jogviszony/munkaviszony megszűnésekor kerülhet sor. 

1.2.6. Jogosultságszerzés és jogosultságvesztés esetén az időarányos cafeteria 
keret összegét ezer forintra kerekítve kell megállapítani. A jogosultsági idő 
számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni. 

 
1.2.7. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak számára a cafeteria keret 
összege a részmunkaidő arányában kerül meghatározásra. 

1.3. A cafeteria juttatás igénylése és kiválasztása 

1.3.1. A munkatársak jelen szabályzat alapján tárgyév március 01. napjáig írásban 
nyilatkoznak (1. számú melléklet) a részükre megállapított éves keretösszeg 
felhasználásáról, a választott cafeteria elemek, és azok mértékének megjelölésével. 

1.3.2. Év közben (március 01. napja után) történő jogosultságszerzés esetén a 
munkatársak az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül tesznek 
cafeteria nyilatkozatot. Az időarányos cafeteria keret megállapításáról, illetve az 
érintettek tájékoztatásáról a pénzügyi előadó gondoskodik. 

1.3.3. A munkatársak nyilatkozatának előkészítésével kapcsolatos, valamint az ezzel 
összefüggő valamennyi adminisztrációs feladatot a pénzügyi előadó végzi. A 
munkatársak a meghatározott nyomtatványon nyilatkoznak az éves 
keretösszeg felhasználásáról, melyhez a hozzáférést a pénzügyi előadó 
biztosítja. Az egyes elemekhez tartozó kötelező nyilatkozatokat szintén a 
munkatársaknak kell kitöltenie.  

1.3.4. A nyilatkozatokat két példányban, eredeti aláírással ellátva kell benyújtani. A 
nyilatkozattétel során az egyes cafeteria elemeket úgy kell figyelembe venni, 
hogy a nyilatkozattételt követően ezer forint feletti maradványösszeg ne 



keletkezzen. Az aláírt nyilatkozati lapok egy példányát az átvétel igazolásával 
a dolgozó visszakapja, a másik példány a pénzügyi előadót illeti meg. A 
nyilatkozat akkor érvényes, ha a munkatárs az egyes elemek választásához 
szükséges kötelező nyomtatványokat leadja. A hiányosan leadott, aláírás 
nélküli, vagy a szabályoknak nem megfelelő nyilatkozat nem érvényes, a 
javított változat leadásáig, illetve a hiányzó dokumentumok pótlásáig a 
munkatárs nem részesülhet cafeteria juttatásban. 

1.3.5. Hiányosan előterjesztett nyilatkozat esetén a munkatársat a pénzügyi előadó 
hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a hiánypótlási kötelezettségnek a felhívást 
követő 10 munkanapon belül nem tesz eleget, nyilatkozatát a rendelkezésre 
álló adatok alapján kell figyelembe venni. Amennyiben a hiány olyan 
természetű, hogy pótlása nélkül a nyilatkozat egyetlen eleme sem vehető 
figyelembe, az érintett munkatárs a hivatali szerv vezetője által meghatározott 
cafeteria juttatásban részesül. 

1.3.6. Ha a munkatárs a nyilatkozat leadását önhibájából - ide nem értve, ha rendes 
szabadság, betegállomány, illetve egyéb, rajta kívül álló ok miatt - elmulasztja, 
elesik a választás lehetőségétől, és a hivatali szerv vezetője dönt a 
megállapított keretösszeg mértékéig az általa felhasználható cafeteria 
juttatásról. 

1.3.7. A munkatárs abban az esetben kezdeményezheti a cafeteria juttatásra 
vonatkozó választásának az év közbeni módosítását, ha a nyilatkozata szerinti 
juttatást vagy szolgáltatást, a nyilatkozatát követően fellépő betegsége vagy a 
személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tudja igénybe venni. A 
módosítást kezdeményező nyilatkozat az akadály felmerülésétől számított 15 
napon belül tehető meg érvényesen, jóváhagyására a Jegyző jogosult. A 
módosítás csak akkor engedélyezhető, ha a módosítani kívánt juttatást, a 
munkatárs korábbi nyilatkozata alapján a pénzügyi előadó még nem rendelte 
meg. 

1.4. A cafeteria juttatás elszámolása 

1.4.1. Az utasítás 1.2.2 pontjában foglalt jogosultságvesztés, illetve a 
jogviszony/munkaviszony év közben történő megszűnése esetén a munkatárs köteles 
a részére nyújtott cafeteria juttatással a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a 
jogviszony megszűnéséről rendelkező dokumentum átvételét követő 10 munkanapon 
belül elszámolni. Ha az időarányosan felhasználható mértéknél több juttatást vett 
igénybe, a különbözet összege, a munkatárs hozzájárulásával, az 
illetményéből/munkabéréből levonásra kerül. 

1.4.2. Nem kell visszafizetni a cafeteria juttatás értékét, ha a 
jogviszony/munkaviszony a munkatárs halálával szűnik meg. 

1.4.3. Amennyiben a munkatársat a tárgyév folyamán véglegesen áthelyezik, 
cafeteria juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. 



1.4.4. Az éves keretösszeg az adott évben, a szabályzatban meghatározott cafeteria 
juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a 
következő évre nem vihető át.  

II. A 2020. évben megállapított éves cafeteria keret összege, és az egyes 
cafeteria juttatások 

igénybevételének szabályai 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (továbbiakban:Kttv.) 
151. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő cafeteria-juttatásként – 
választása szerint – az Szja. tv. 71. § 81) bekezdésében felsorolt juttatásokra, 
legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által 
meghatározott rendben jogosult. Ennek értelmében a köztisztviselőt megillető 
cafeteria juttatás éves összeg nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. 
 
2020. évi cafeteria kerete bruttó 275. 000 forint/fő/év. 
 

A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó 
közterhek, így a személyi jövedelemadó (a továbbiakban: szja) és a szociális 
hozzájárulási adó (a továbbiakban: SZOCHO) megfizetésére is. Az szja mértéke 15%, 
az SZOCHO mértéke 17,5%, így a cafeteria juttatások után számított közterhek 
mértéke összesen 32,5%.  

Az éves bruttó keretösszeg az alábbiakban meghatározott juttatási formák 
igénybevételére használható fel: 

a) Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP-kártya) (32,5%-os adózás), 
a) Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, valamint bölcsődei, óvodai ellátás (adómentes), 
b) Kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet, (évente a minimálbér értékéig 
adómentes) 
c) Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet (évente a minimálbér értékéig adómentes). 

 
 
 

Az egyes juttatási elemek igénylésének szabályai 

1. SZÉP-kártya 

1. 1 A támogatás juttatása során a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 
elektronikus kártyán keresztül biztosítja az igényelt juttatást a munkatársak számára. 
A nyilatkozat kitöltésekor a munkatársnak meg kell határoznia, hogy a szálláshely, 
vendéglátás, illetve szabadidő alszámlák közül a SZÉP-kártya mely alszámlájára, 
milyen összegű juttatást kíván cafeteria kerete terhére igényelni. 

1.2  A juttatásra fordítható éves összeg maximálisan: 

a) a SZÉP-kártya szálláshely alszámla esetében nettó 225. 000 forint/év; 
b) a SZÉP-kártya vendéglátás alszámla esetében nettó 150. 000 forint/év; 
c) a SZÉP-kártya szabadidő alszámla esetén nettó 75. 000 forint/év. 



1.3. A cafeteria kereten belül a SZÉP-kártya elemei külön-külön vagy kombinálva is 
válaszhatóak. 

1.4. Azon munkatársak választhatják ezen juttatási formát, akik rendelkeznek 
érvényes SZÉP kártyával és a három zsebhez tartozó aktív, egyéni 
bankszámlaszámait a pénzügyi előadó részére átadták. 

1.5. A kártya megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén lehetőség 
van pótkártya kibocsátására. Pótkártyát és társkártyát minden munkatárs saját maga 
rendelhet a kártyakibocsátó pénzintézetnél. A pótkártya, valamint a társkártya 
előállítási és kézbesítési költségei az érintett munkatársat terhelik, azok a cafeteria 
keretösszeg terhére nem teljesíthetők. 
 
1.6. Az igényelt összegeket a pénzügyi előadó, a foglalkoztatott egyéni SZÉP-kártya 
számláira legkésőbb tárgyév április 30. napjáig, tölti fel. 
1.7. A SZÉP kártya alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók 
át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet 
nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő szolgáltatásokra lehet beváltani. 
a. Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a 
juttatás évét követő második naptári év május 31-ig lehet felhasználni. Ha a 
magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a 
szolgáltató visszautalja ezt a munkáltatónak.  
b. SZÉP kártya juttatás választása esetén a cafeteria nyilatkozat mellé csatolni 
kell a kitöltött „Nyilatkozat Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez” (2., 3., 4.  
számú melléklet) elnevezésű dokumentumot is. 

 
 
2. Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, valamint a bölcsődei, óvodai ellátás 

 
2.1. A juttatás adómentes, éves keretösszege a munkaidővel arányosan megállapított 
éves cafeteria keretösszegével egyenlő. 
 
2.2. A jogosultság feltétele, hogy az ezt az elemet választó munkatárs, nyilatkozatot 
tesz (6. számú melléklet) hogy az adott gyermek vonatkozásában szülői felügyeletet 
gyakorló szülőnek vagy törvényes képviselőnek minősül. A nyilatkozathoz mellékelni 
szükséges az adott intézmény látogatási igazolását.  
 
2.3. A szolgáltatás vásárlásáról a munkáltató a nevére szóló számla ellenében, 
legkésőbb tárgyhót követő hónap utolsó napjáig, utólagosan megtéríti a 
magánszemély által megelőlegezett összeget. A kifizetés a munkatársak bérutaláshoz 
használt lakossági folyószámlájára, illetve, annak hiányában a házipénztárból 
készpénzben történik. 

 
 

 
 
3. Kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet (évente a minimálbér 
értékéig adómentes) 



 

3.1. Kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti 
létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti 
előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális 
szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási 
díj az adóévben legfeljebb a minimálbért meg nem haladó értékben, feltéve, hogy a 
belépőjegy, bérlet nem visszaváltható. 

3.2 A szolgáltatás vásárlásáról a munkáltató a nevére szóló számla ellenében, 
legkésőbb a számla kiállításának dátumát követő hónap utolsó napjáig, utólagosan 
megtéríti a magánszemély által megelőlegezett összeget. A kifizetés a munkatársak 
bérutaláshoz használt lakossági folyószámlájára, illetve, annak hiányában a 
házipénztárból készpénzben történik. 

 

4. Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet (évente a minimálbér értékéig 
adómentes) 

4.1. A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, 
bérlet, az adóévben legfeljebb a minimálbért meg nem haladó értékben, feltéve, hogy 
a belépőjegy, bérlet nem visszaváltható. 

4.2 A szolgáltatás vásárlásáról a munkáltató a nevére szóló számla ellenében, 
legkésőbb a számla kiállításának dátumát követő hónap utolsó napjáig, utólagosan 
megtéríti a magánszemély által megelőlegezett összeget. A kifizetés a munkatársak 
bérutaláshoz használt lakossági folyószámlájára, illetve, annak hiányában a 
házipénztárból készpénzben történik. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
Visegrád Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

Cafeteria szabályzatához 
 
 

 
 

 
1. számú melléklet a Cafeteria Szabályzathoz 

 
 
 

Név:      ………………………… 
Szervezeti egység:   ………………………… 
Adószám:    ………………………… 

 
 
 

 

 
 
 

Cafeteria nyilatkozat 20.. 
Elem megnevezése Összeg nettó Összeg bruttó   
Szép kártya Szállás zseb   0 Ft Maximum 225.000Ft 
Szép kártya Vendéglátás zseb   0 Ft Maximum 150.000Ft 
Szép kártya Szabadidő zseb   0 Ft Maximum 75.000Ft 
Bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás   0 Ft Adómentes 200.000Ft-ig 
Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet   0 Ft Adómentes 149.000Ft-ig 
Kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet   0 Ft Adómentes 149.000Ft-ig 
Összesen 0 Ft 0 Ft   
        
Még felhasználható       275 000 Ft   
    
    
    
Visegrád 20...     Aláírás 



 
 

2. számú melléklet a Cafeteria Szabályzathoz 
 
 

Nyilatkozat Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez – 
20…. 

 
 

Név: …………………………………………      Adóazonosító: ……………………… 
 
 
Kijelentem, hogy a ………. évben a mai napig  
 
SZÉP Kártya vendéglátás alszámlára utalt támogatásban: 
 
Nem részesültem 
 
A következők szerint részesültem: A juttatás értéke: ……………………. 
       A juttatás dátuma: …………………… 
 
 
SZÉP Kártya szabadidő alszámlára utalt támogatásban: 
 
Nem részesültem 
 
A következők szerint részesültem: A juttatás értéke: ……………………. 
       A juttatás dátuma: …………………… 
 
 
SZÉP Kártya szállás alszámlára utalt támogatásban: 
 
Nem részesültem 
 
A következők szerint részesültem: A juttatás értéke: ……………………. 
       A juttatás dátuma: …………………… 
 
A megfelelő aláhúzandó! 
 
Kelt: 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………… 
          munkáltató            munkavállaló 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú melléklet a Cafeteria Szabályzathoz 
 
 

NYILATKOZAT 
Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez 20   . évre 

 
Kitöltendő minden kedvezményezett részéről 

 
 
Kártyabirtokos vezeték és utóneve: 

Adószáma:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Személyi igazolvány-szám:……………………………………………………………………………………. 

Születési név:……………………………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………………….. 

Állandó lakcím:………………………………………………………………………………………………….. 

Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől: 

 
 
Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya juttatásban részesültem: 
igen    nem  
(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya juttatás 
értéke:………………………………. 
Megfizetett ellenérték:……………… 
 
 
Visegrád, 20  . ………………………. 
 
 
 
       …………................................................ 
        aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú melléklet a Cafeteria Szabályzathoz 
 
 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ 
 

 
Munkavállaló neve:………………………………………………………………………… 
 
Lakcíme:……………………………………………………………………………………. 
 
Anyja neve:…………………………………………………………………………………. 
 
Adószáma:………………………………………………………………………………….. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzatának (cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81.) munkavállalójaként hozzájárulok, 
hogy saját és az általam megadott közeli hozzátartozóim adatait Munkáltatóm átadja a vele a Széchenyi 
Pihenőkártya megrendelése kapcsán szerződésben álló OTP Pénztárszolgáltató Nyrt. (1051 Budapest, 
Mérleg u. 4.) 
részére, aki a szolgáltatás nyújtásához az adatkezeléshez szükséges mértékben a személyes adatokat 
tárolja és kezeli. 
Az OTP Pénztárszolgáltató Nyrt. semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek 
részére átadni, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni, kivételt képez ez alól a szerződés 
teljesítésének körében történő alvállalkozó igénybevétele. 
 
 
Visegrád, 20    .…………………………… 
 
 
 
       ………………………………………….. 
        aláírás 
 
 



 

 
 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
mely létrejött egyrészről: Visegrád Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 
képviselő: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

 
 
másrészről: ……………………………………….. 
székhelye: ………………………………………… 

képviseli: …………………………….. 

 (továbbiakban: Támogatott)  

között az alábbi feltételek szerint: 

 
 
 
1/ Támogató, Támogatott részére ............................. Ft, azaz ........................... forint támogatást nyújt. 

 
A Támogatás .......................................... határozat alapján kerül megkötésre. 

 
2/ A Támogatott a támogatást kizárólag az alábbi konkrét célokra használhatja fel: 

 
…………………………………………………………………… 
 
3/ A Támogató a támogatás összegét a Támogatott  ........................................ számú bankszámlájára 
utalja .................................................-ig. 

 



  

4/ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb bevételeitől 
elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok elvégzéséről és az önkormányzat 
által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben részére megállapított és kiutalt támogatás 
felhasználásáról tárgyévet követő március 15. napjáig elszámol, a költségvetés elfogadása után 
megkötendő éves támogatásról szóló Támogatási Szerződés részeként. 

5/ A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles írásban 
elszámolni: 

6/ Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató: 

 
6.1 szöveges szakmai beszámolót 

 
6.2 támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi 

teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, szabályszerűen hitelesített 
(lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát. 

 
6.3 Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a bankkivonatot. 
 
6.4 A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely szerint a 

Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen támogatási szerződés 2./ 
pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. 

7/ A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell. (Hiteles szó jelentése: a számla eredeti 
példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, azt követően a számlát le kell fénymásolni, 
majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: „a 
másolat az eredetivel mindenben megegyezik”.) 

8/ A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja Támogatottat arról, 
hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a Támogatott elszámolását nem 
fogadja el, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 munkanapon belüli pótlására. Amennyiben 
Támogatott hiánypótlási kötelezettségének megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a 
Támogatási Szerződést felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését.



 

10/ Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, vagy 
egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak bejelenteni és az 5./ 
pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt 
részét köteles a 4./ pontban meghatározott módon visszautalni. 

11/ Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, vagy 
egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a Támogató által írásban 
meghatározott időig. 

12/ A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során 
betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a 
támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta e fel a 
Támogatott. 

13/ A Támogató ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát és a 
megkötött szerződések teljesedésbe menését. 

14/ Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a támogatás összegét 
részben vagy egészben szabálytalanul,  vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 
használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés felbontására, mely a támogatás összegének azonnali 
visszafizetését vonja maga után. 

15/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a Támogatott pénzintézeténél 

beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben 
történő visszafizetését. 

16/ Amennyiben  a Támogatott  visszafizetési kötelezettségét  nem  teljesíti,  köteles a támogatásból 
beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. 

 
Visegrád, 2020. …………………………………… 
 
 
……..……………………………… ………….………………………………  

Eöry Dénes dr. Szabó Ferenc  .......................................... 

Polgármester Jegyző  ............................... 

Támogató képviseletében  Támogatott képviseletében 

Pénzügyi Ellenjegyzés: Láng Anikó 

……………………………… 



Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Áht.29/A §)

Megnevezés sorszám 2020. 2021. 2022. 2023.

Helyi adók 1. 289 500 289 500 289 500 289 500

Osztalékok, konceszziós díjak, 

hozambevételek 2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 

értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 3.

Részvények értékesítése 4.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5.

Saját bevételek (1+…+5) 6. 289 500 289 500 289 500 289 500

Saját bevételek 50 %-a (6/2) 7. 144 750 144 750 144 750 144 750

Előző években keletkezett ügyletek tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettsége (9+10) 8. 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 9. 0 0 0 0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 10.

Tárgyévben keletkezett ügyletből tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettsége (12+13) 11. 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 12.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 13.

Fizetési kötelezettség összesen (8+11) 14. 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(7-14) 15. 144 750 144 750 144 750 144 750

ezer Ft


	A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi munkájáról
	03_A Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának Cafeteria Szabályzata_34_202_hatarozat_melleklete.pdf
	I. Bevezető rendelkezések
	1.1. A cafeteria rendszer célja, alapelvei
	1.2. A cafeteria juttatásra való jogosultság, és a cafeteria keret összegének megállapítása
	1.3. A cafeteria juttatás igénylése és kiválasztása
	II. A 2020. évben megállapított éves cafeteria keret összege, és az egyes cafeteria juttatások
	igénybevételének szabályai
	Az egyes juttatási elemek igénylésének szabályai
	1. SZÉP-kártya
	2. Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, valamint a bölcsődei, óvodai ellátás
	MELLÉKLETEK
	Visegrád Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Cafeteria szabályzatához
	Név:      …………………………
	Szervezeti egység:   …………………………
	Adószám:    …………………………

	04_MINTA_TAMOAGTASI_SZERZODES_35_2020_hatarozat_melleklete.pdf
	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

	30-50.  KIVONAT nyílt, zárt  2020. 02. 20..pdf
	A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi munkájáról


