
KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2020. (III. 9.) határozata 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2020. évi önkormányzati hozzájárulásáról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

(a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetés előterjesztésében szereplő, 
a Visegrád Város Önkormányzata tekintetében megállapított 101.673,-Ft összegű 
támogatást biztosítását, mely a Társulás által fenntartott intézmények működtetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.  

 Továbbá elfogadásra javasolja a Társulás 2020. évi költségvetés előterjesztésében 
foglaltakat.  

 
2. felkéri a Polgármestert a fenti döntéshez kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
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. március 10. 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2020. (III. 9.) határozata 

 
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatáról 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatát elfogadja. 
 
(Melléklet: Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata) 
 
 
 
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. március 10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2020. (III. 9.) határozata 

 
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatáról 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát elfogadja. 
 

(Melléklet: Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatáról) 
 
 
 
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. március 10. 

 

 

 



 

 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én megtartott 
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2020. (III. 9.) határozata 

 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 11. § (6) 

bek. alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban 
foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozó 

szabályzatról 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szóló az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 11. § (6) bek. 
alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 
személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozó 
szabályzatát elfogadja. 
 
(Melléklet: Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 11. 
§ (6) bek. alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban 
foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozó 
szabályzatáról) 
 
 
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. március 10. 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-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 
55/2020. (III. 9.) határozata 

 
Visegrád 028/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulásra 

vonatkozó szerződéskötésről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a mellékelt tartalommal szerződést köt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
2. a beruházás lebonyolítása után, lehetőség szerint, önkormányzati tulajdonba vétellel 
3. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés és a tulajdonosi hozzájáruláshoz 

kapcsolódó dokumentumok 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. március 10. 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én megtartott 
rendkívüli zárt 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 
Z-56/2020. (III. 9.) határozata 

 
A gátberuházáshoz szükséges döntésről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a GÁT II. beruházással kapcsolatban, az előzmények ismeretében úgy 
dönt, hogy nem a kivitelező: ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság hibájából alakult ki a késedelem, 

2. a Vállalkozó Szerződés kivitelezésében póthatáridőt tűz ki: 2020. 
november 30., továbbá, mivel nem a kivitelező hibájából állt elő a 
késedelem, így ezért kötbért nem számít fel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, Cabello Dávid projektmenedzser 

 
 
 
 

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

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. március 10. 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én megtartott 
rendkívüli zárt 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 
Z-57/2020. (III. 9.) határozata 

 
Leköszönt polgármester kérelméről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. Félegyházi András leköszönt polgármester kérését, amely a ki nem vett szabadságának 

pénzbeli megváltására vonatkozik, 53 nap szabadság pénzbeli megváltását elismeri, és 
annak kifizetéséről rendelkezik, 

2. a szabadság pénzbeli megváltását a költségvetés általános tartaléka 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. március 10. 

 



 

 

 

 

 

 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉPJÁRMŰVEK  
 

IGÉNYBEVÉTELÉNEK   ÉS   HASZNÁLATÁNAK  
 

SZABÁLYZATA  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről 

az alábbi szabályzatot adja ki: 
 

I. 

A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 
 

1.  A jelen Szabályzat hatálya kiterjed Visegrád Város Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában lévő, valamint az Önkormányzat, a Visegrádi 

Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei érdekében 

használt gépjárművekre, azok vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, 

azt irányító és ellenőrző személyekre.  
 

2.  Az Önkormányzat feladatainak ellátása érdekében az alábbi gépjárművek üzemelnek: 

a) vegyes használatú gépjárművek: anyagszállításra, beszerzésre, 

hivatali ügyintézésre, valamint eseti személyszállításra, 

b)  tehergépkocsik, 

c)  üzemi használatú személygépjármű (gépjárművezető nélküli kulcsos 

rendszerben). 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek listáját a szabályzat 

1. számú melléklete tartalmazza. 
 

3.  Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint 

az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása a jegyző, 

tartós távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző feladata. 
 

4. Az Önkormányzat gépjárművei csak menetlevéllel közlekedhetnek.  

A gépjárművek, illetve a gépjárművek vezetői menetlevéllel való ellátásáról 

Városgazdálkodási Csoport vezetője gondoskodik.  
 

5.  A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetlevelek:  

a)  vegyes használatú gépjármű: 

D. Gépjármű 21. sz. (Tehergépjármű menetlevél) 

b)   tehergépkocsi: 

D. Gépjármű 21. sz. (Tehergépjármű menetlevél) 

c) autóbusz: 

D. Gépjármű 42. sz. (Autóbusz menetlevél) 

 d) üzemi használatú személygépkocsi: 

D. Gépjármű 36. sz. (Személygépkocsi menetlevél) 

A szabvány menetleveleket a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

6. A menetleveleket folyamatosan kell vezetni, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi: 

a)  kilométer állását induláskor, érkezéskor, 

b)  a megtett kilométert, 

c)  az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó időadatokat, 

A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja.  

 



 

 

7. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával 

 lehet végrehajtani. 

 

8.  A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Csoport vezetője (a továbbiakban: Pénzügyi Csoportvezető) 

havonta köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét 

a menetlevélen fel kell jegyezni.  

 

9.  A menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül, azt eseményszerűen kell 

vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a 

bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek 

megőrzéséért a Pénzügyi Csoportvezető felelős. 

 

10. A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek 

megfelelő műszaki állapotáról Városgazdálkodási Csoport vezetője köteles 

gondoskodni.   

 

11. Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és 

működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. 

Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és 

a KRESZ előírásainak való megfelelését. 

 

12. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a 

gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, 

zavartalan működését.  

Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának 

megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető 

a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet, ha arra lehetőség van, be kell vontatni a 

gépjármű telephelyre. Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni 

az 

„Üzemben tartó neve és címe” alatti üres részen és jeleznie kell a polgármesternek.  

 

13. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, 

országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni és megérkezés után 

a menetlevelet a Pénzügyi Csoportvezető és a polgármester tudomására kell hozni. 

 

14. A gépjármű eltulajdonítását, feltörését, rongálását, egyéb eseményből adódó károkozást 

a gépjármű vezetőjének azonnal a polgármesternek és a helyileg illetékes 

rendőrhatóságnak kell bejelenteni.  

 

15. A gépjármű vezetője felelős a rábízott jármű műszaki állapotának, épségének 

megőrzéséért, az utasok (személyek) és a rakomány megóvásáért. 

 

16. A közúti baleset esetén a gépjármű vezetője és esetlegesen a gépjárművel utazó 

         személyek az alábbi előírások szerint kötelesek eljárni.  



 

 

a)  Ha személyi sérülést okozó baleset történik, értesíteni kell a polgármestert és az 

illetékes rendőrkapitányságot.  

b)  Ha személyi sérülés nem történt, a kár okozójának a felelősségét a helyszínen kell 

eldönteni, és azt a gépjárműben található biztosítási iratokon rögzíteni kell. 

c)  A gépjárművet a lehető leghamarabb be kell mutatni a biztosítónál kárfelvételre. 

d)  A gépjármű-használat során bekövetkezett balesetekről a gépjármű vezetője köteles 

eseményjelentést készíteni, és azt a Pénzügyi Csoportvezetőhöz továbbítani. 

 

A kártérítés szabályai: 

Gondatlan és szándékos károkozás esetén a gépjármű vezetőjének kártérítést kell 

fizetnie. Kártérítés szempontjából kárnak minősül az az összeg, amelyet a biztosító 

nem térít meg. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés maximális mértéke a gépjármű 

vezetőjének egyhavi bérének harminc százaléka. Az ezt el nem érő mértékű károk 

esetében a kárösszeget kell megtéríteni.  

Szándékos károkozás esetén a gépjármű vezetője a teljes kárt köteles megtéríteni.  

 

17.  A gépjárművek mindennemű magáncélú (személyes) használata tilos!  

 

 

II.   

A gépjárművek rendeltetése, javíttatása 

 

1.  A gépjárművek rendeltetése: 

a)  a vegyes használatú gépjárművek, és a tehergépjárművek (mezőgazdasági erőgépek) 

rendeltetése a városgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása, anyagszállítás, 

beszerzés, 

b)  a személygépjármű esetében a polgármester, és a hivatal állományában lévő ügyintézők, 

valamint az intézményi dolgozók számára hivatali ügyek intézése. 

  

2.  Az Önkormányzat a tulajdonos jogán viseli a gépjárművek 

a)  üzemeltetési költségeit, 

b)  karbantartási és javítási költségeit, az azzal összefüggésben felmerült alkatrészek 

beszerzésére is kiterjedően, 

c)  kötelező felelősségbiztosítási díját, 

d)  teljes körű CASCO biztosítási díját, 

e)  időszakos műszaki vizsgájának díját. 

 

3.  A gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával és javításával, valamint 

a környezetvédelmi és az időszakos műszaki vizsgával kapcsolatos feladatokat a 

Városgazdálkodási Csoport vezetője, illetve autóbusz esetében az autóbuszvezető 

látja el. 

 A Pénzügyi Csoport végzi a szükséges biztosítások megkötését és az adózással 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. 

 



 

 

4.  A gépjárművek tervezett karbantartását, javíttatását – a Pénzügyi Csoport vezetőjével és 

a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően – a Városgazdálkodási Csoport 

vezetője, illetve autóbusz esetében az autóbuszvezető intézi. 

 

5.  A gépjárművek a tárolási helyhez legközelebbi márkaszervizekben javíttathatók, 

kivéve, ha a területen meghibásodott járművet műszakilag nem lehet, vagy nem 

gazdaságos 

oda eljuttatni. 

 

6. A Városgazdálkodási Csoport vezetője rendszeres feladatai: 

a)   a gépjárművek karbantartási, javítási szükségletének jelzése, mosatása és tisztántartása; 

b)   a tervezett javítások alkalmával az el- és visszaszállítás; 

c)   a rendkívüli javítás indokoltságának igazolása; 

d)   gondoskodás arról, hogy a gépjárműben folyamatosan biztosítottak legyenek a 

KRESZ-ben előírt tartozékok, felszerelések, továbbá a felhasznált vagy 

megsérült eszközök, anyagok haladéktalan pótlása; 

e)  gondoskodás arról, hogy a napi munkakezdésre a gépjármű üzemképes, 

tiszta állapotban álljon rendelkezésre. 

 

7.  A gépjármű nagyértékű vagyontárgynak minősül, melyre tekintettel a 

Városgazdálkodási Csoport vezetője részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülhet 

átadásra és visszavételre jogviszony keletkezése, illetve megszűnése napján. 

A jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyző, tartós távollétében vagy akadályoztatása esetén 

az aljegyző felelős. 

 

 

III.   

Üzemanyag ellátás, elszámolás 

 

 

1. A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás 

ellenértékének (a továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők 

szerint történik: 

 

a) Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik 

üzemanyag fogyasztási normáját – a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, 

erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás 

nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott - korrekciós 

tényezőkkel módosított - alapnorma, vagy 4 §-ában meghatározott alapnorma-átalány 

alapján kell elszámolni. 

Az üzemanyag költség ellenértékét a fogyasztási norma és megtett kilométer, 

valamint a NAV aktuális üzemanyag ár szorzata adja.  

 



 

 

b)  Az autóbusz, a tehergépjárművek üzemanyag fogyasztási normáját - a közúti 

gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 

kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 

60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt előírások alapján kell elszámolni.  

Az üzemanyag költség ellenértékét a fogyasztási norma és megtett kilométer, vagy 

üzemóra, valamint a NAV aktuális üzemanyag ár szorzata adja.  

 

c)  A mezőgazdasági erőgépek üzemanyag és kenőanyag, valamint a kiegészítő 

berendezésekhez szükséges hidraulikaolaj felhasználás ellenértékének meghatározása 

a Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében foglalt előírások alapján történik.  

 

2.   Az üzemanyag fogyasztási normának a Korm. rendelet 4. §-a szerinti elszámolása 

esetén külön pótlék nem számolható el! 

 

3.  Az üzemanyag fogyasztási normának a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti elszámolása esetén a gépjárművek vezetői kötelesek a menetlevél 

nyomtatványon feltüntetni a korrekciós tényezők alapjául szolgáló adatokat, 

információkat.  

 

4.  A mezőgazdasági erőgépek vezetői kötelesek az elvégzett munkaműveleteket, illetve a 

hivatkozott rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott korrekciós tényezők 

érvényesítéséhez a szükséges információkat a menetlevél nyomtatványon feltüntetni. 

 

5.  Az autóbusz vezetője, valamint a tehergépjárművek igénybevételére jogosult 

személyek, a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján az erre a célra rendszeresített, 

3. számú melléklet szerinti nyomtatványon üzemanyag előleget vehet fel.  

Az újabb előleg kifizetésének elengedhetetlen feltétele a korábban felvett előleggel 

történő elszámolás! 

 

6.   Ha egy gépjárműt vezető több gépjárművet vezet, az előleg járművenként 

vehető igénybe.  

 

7. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 

         le kell adni a pénztáros részére. 

 

8. Üzemanyag költség csak a töltőállomások által kibocsátott, Visegrád Város 

         Önkormányzat nevére szóló, szabályszerű számla alapján számolható el! 

 

9. Az üzemanyag előleggel történő elszámolás a szabályzat 4. számú melléklete 

         szerinti nyomtatvány felhasználásával történik.  

 

10. A gépjárművek üzemanyag költségeivel az autóbusz vezetője, valamint 

         a Városgazdálkodási Csoport személy számol el. 

 



 

 

 

 

 

IV.  

 

SAJÁT GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 

 

1. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet alapján szervezetünk a saját gépjárművel történő munkába járás 

költségeit megtéríti. 

  

2. A Visegrád város közigazgatási határán kívülről történő napi munkába járás 

munkába járásnak minősül.  A napi munkába járás alatt a magánszemély állandó vagy 

ideiglenes lakóhelye közötti napi oda- és visszautazást kell érteni. A saját gépjárművel 

történő munkába járás címén költségtérítés csak annak a munkavállalónak fizethető: 

 

• akinek a munkahelye és a lakóhelye nem ugyanazon a közigazgatási határon 

belül van,  

• akinek az állandó vagy ideiglenes lakóhelye és a munkahelye között  

nem közlekedik tömegközlekedési eszköz,  

• aki a munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak 

hosszú várakozással tudna igénybe venni,  

• aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel 

közlekedni, 

• a fenti feltételek megléte esetén, aki saját vagy a hozzátartozója tulajdonában 

lévő személygépkocsival jár munkába.  
 

3. A saját gépjárművel történő munkába járást a költségvetési szerv vezetője engedélyezi. 

A költségtérítés: - a munkában töltött napokra kerül csak elszámolásra, 15 Ft/km 

összegben. Az elszámolás havonta utólag történik. 

 

4. A fentiek szerint megállapított költségtérítés összegét a magánszemély jövedelmének 

megállapításakor nem kell figyelembe venni, arról nem kell igazolást adni, 

adatszolgáltatást nyújtani, és nem kell az adóbevallásban sem feltüntetni.  

 

5. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítés összege: a munkában töltött 

napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton 

mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 forint.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. 

 

A MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 

 

 

1. A munkába járással kapcsolatos költségeket, amelyen bérlet és jegy költségét 

kell érteni, a munkáltató 100%-ban megtéríti a munkavállalók részére, amennyiben 

számlával igazolja. 

 

 

VI. 

 

Záró rendelkezés 

 

1.  Ezen gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata 2020. január 1. 

napján lép hatályba.  

2.  A 2015. január 21-én elfogadott Gépjármű szabályzat hatályát veszti.  

 

 

Visegrád, 2020. március 9. 

 

 

 

 

Eőry Dénes 

polgármester 

 

 

 

Dr. Szabó Ferenc 

          jegyző 



 

 

1.  számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 

 

 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek listája  

 

 

1) vegyes használatú gépjárművek: 

a)  Wolksvagen Transporter   (RWH-480) 

b)  Renault Maxity típusú tehergépkocsi   (LSM-583)    

 

2) tehergépjárművek, (mezőgazdasági erőgépek): 

a)  Multicar-IFA típusú tehergépkocsi   (HMG-046),  

b)  Belorusz MTZ 552 típusú gépjármű   (YAY-445) 

c)  Mercedes Unimog U-300-as típusú tehergépkocsi   (KIW-538) 

d)  Gehl 6640-as típusú gépjármű   (YKH-987) 

e) Antonio traktor   (YML-160) 

f) Gianni Ferrari traktor   (rendszám nélkül) 

 

3) személygépjármű: 

a) Dacia Dokker   (PRP-986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 
 
 

 
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
 

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSRENDRŐL 

 SZÓLÓ SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hatályos 2020. március 9. naptól 
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A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az 
egyenlő feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzések, építési beruházások, továbbá 
szolgáltatások megrendelése során – figyelemmel az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a 
közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016.(XII.23.) Kormányrendelet szabályaira – a nettó 
egy millió forintot elérő vagy meghaladó önkormányzati beszerzések eljárási szabályai az 
alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 
 
A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai 

- A mindenkori költségvetési törvény, 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 

- Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. szóló törvény (a 
továbbiakban: Áht.), 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásártól kiadott 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), 

- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016.(XII.23.) 
Kormányrendelet, 

- az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint  

- az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzata. 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
Jelen szabályzat hatálya kiterjed Visegrád Város Önkormányzatára, illetve az általa 
foglalkoztatottakra és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott 
köztisztviselőkre és egyéb munkavállalókra. 

 
1.  

A szabályzat célja 
 

A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított 
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzései eljárási kivételek alá 
tartozó árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén 
meghatározza azokat az eljárási szabályokat, melyeket az Önkormányzat (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) költségvetésének terhére megvalósított beszerzések lefolytatása során 
alkalmazni kell. 

 
2. 

Alapelvek 
 

A beszerzési eljárásban az Ajánlatkérő köteles biztosítani, az Ajánlattevő pedig köteles 
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát. 
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Az Ajánlatkérőnek azonos bánásmódot kell biztosítania az ajánlatkérésben résztvevő 
Ajánlattevők számára. 
Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével 
összhangban, a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg 
teljesíteni.  
 

3.  
A szabályzat hatálya 

 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Ajánlatkérő 
költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el 
a Kbt. szerinti értékhatárokat. 
 
E Szabályzat személyi hatálya kiterjed minden olyan személyre, akit az Önkormányzat, 
mint Ajánlatkérő a beszerzési eljárásaiba bevon, ideértve az eljárások tervezését, 
előkészítését, lefolytatását, dokumentálását, ellenőrzését, a döntések előkészítését és 
meghozatalát is. 
 
Nem kell beszerzési eljárást lebonyolítani és előzetes ajánlatot sem kell kérni abban az 
esetben, ha a beszerzés azonnali lebonyolítása élet- és vagyonbiztonság szempontjából 
szükséges, tehát személyi sérülés vagy anyagi kár elhárítása vagy csökkentése indokolja a 
halaszthatatlan intézkedést. Az ilyen indokkal történő beszerzésről a polgármester dönt. 
 
Nem kell jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást lebonyolítani, de legalább egy 
árajánlat bekérése szükséges az alábbi beszerzésekre: 
a) jogi szolgáltatás, tanácsadás, 
b) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, 
c) könyvvizsgálat, 
d) kockázatmenedzselés és tanácsadás, 
e) informatikai tanácsadás, 
f) egyéb tanácsadás, 
g) belső ellenőrzés,  
h) kizárólagosság fennállása esetén, 
i) jogszabály szerinti esetekben. 
 

4. 
A beszerzések tárgya 

 
 
A beszerzés tárgya lehet: 

a.) árubeszerzés,  
b.) építési beruházás,  
c.) szolgáltatás megrendelése. 

 
a.) Árubeszerzés: 

 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető 
ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jogoknak – 
vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az Ajánlatkérő részéről.  Az 
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árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.  
b.) Építési beruházás: 

 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építési tevékenységgel Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja, valamint annak tervezésével összefüggő munka 
megrendelése a szabályzat hatálya alá tartozó szerv részéről. 

 
d.) Szolgáltatás megrendelése: 

 
Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 
Ajánlatkérő részéről. 

 
Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat foglal 
magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.  
 
A beszerzési eljárás lehet: 

a) egyszerű; 
b) meghívásos. 

 
Egyszerű beszerzési eljárás olyan nettó 1.000.000 Ft becsült értéket el nem érő 
beszerzési eljárás, amelyben kevesebb, mint három ajánlattevő tesz ajánlatot.  
A nettó 1.000.000 Ft becsült értéket el nem érő beszerzések esetében, elegendő, ha 
legalább egy felkért ajánlattevő tesz ajánlatot. Ebben az esetben a Polgármester a Hivatal 
közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy a termék/szolgáltatás beszerzése az 
általánosan elvárható követelményeknek megfelelően, valamint a lehető leggazdaságosabb 
módon történjék. 
 
Az Önkormányzat Operatív szabályzata értelmében a nettó 200.000 Ft alatti árubeszerzés 
és szolgáltatás igénybevétele esetén egy írásbeli árajánlat tétel sem szükséges, ezekben az 
esetekben a szabályzat alapján történik a kötelezettségvállalást. 
 
A meghívásos beszerzési eljárás olyan nettó 1.000.001 Ft becsült értéket elérő, vagy 
azt meghaladó beszerzési eljárás, amelyben legalább három felkért ajánlattevő tesz 
ajánlatot. 
 
Pályázati forrásból megvalósuló beszerzés esetén a támogató által előírtak szerint kell 
eljárni, s így a fenti értékhatárokat figyelmen kívül lehet hagyni.  
 

5. 
 Összeférhetetlenség 

 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében, 
lefolytatásában/végrehajtásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében olyan 
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely 
okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 
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Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
személyként/szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet. 
 
Az Ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, ha - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a 
beszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 
 
Az összeférhetetlenségről az eljárásban résztvevők írásban tesznek nyilatkozatot.  
 

II. 
Az eljárás előkészítése 

A beszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok 
 

A beszerzés előkészítésén az adott beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges 
cselekmények elvégzését, így különösen az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és 
piacfelmérést, előzetes piaci konzultációt, a beszerzés becsült értékének felmérését, a 
beszerzési dokumentumok előkészítését kell érteni. 
 
A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a 
beszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a 
szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni.  
 

1.  
Helyzet- és piacfelmérés 

 
A Közös Önkormányzati Hivatal a beszerzési eljárást köteles - a beszerzés tárgyára és 
becsült értékére tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni.  
A becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat keretében 
független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci 
konzultációkat folytathat azok eredményét köteles dokumentálni.  
 
A beszerzés tárgyára vonatkozó becsült érték meghatározása érdekében a piaci 
résztvevőktől, szakértéktől, hatóságoktól az információkérés – több szereplő egyidejű, vagy 
rövidebb időszakot, 6 hónapot nem meghaladó megkeresésével – történhet: 

a) e-mailben, és a megkeresésre e-mailben beérkező információk kinyomtatásával és 
iktatásával, 

b) postai kézbesítés, vagy személyes kézbesítés esetén tértivevénnyel igazolt átvétellel, 
a megkeresésre érkezett válasz iktatásával, 

c) telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén az ügyiratban történő dátumozott 
feljegyzéssel,  

d) személyes megjelenéssel járó konzultáció esetében jegyzőkönyv készítésével, 
e) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapulvételével, 
f) korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződések elemzésével. 
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2. 

A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése 
 

A beszerzés becsült értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon 
általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, teljes ellenszolgáltatást 
kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az 
opcionális rész értékét is bele kell érteni. A becsült érték meghatározására a Kbt. az 
irányadó. 
Ha az Önkormányzat lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a becsült értékébe 
minden rész értékét be kell számítani. 
 

3. 
Az értékhatár 

 
Az értékhatár az egyes beszerzések esetében a központi költségvetésről szóló törvényben 
évente meghatározott közbeszerzési értékhatárok mértéke alatti összeg. 
 

4. 
A beszerzés megkezdése 

 
A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlatkérés, 
megrendelés feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni. 

 
 

III. 
Ajánlatkérő nevében eljáró személyek  

 
Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő 
nevében eljáró személy a Polgármester. 
Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában a közbeszerzési értékhatárig a 
Polgármester dönt. 
 
Ha a beszerzés elbírálása speciális szakértelmet igényel az Ajánlatkérő nevében eljáró 
személy vagy szervezet szakértőt kérhet fel. A Polgármester a tárgyban illetékes 
bizottságának elnökétől a döntés előkészítésben a bizottság előzetes állásfoglalást kérheti. 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a következő testületi ülésen be kell számolni. 
 
Az Önkormányzat, részéről indított ajánlatkérés előkészítése, a beszerzési tevékenység 
végzése, valamint végrehajtása során a Visegrádi Polgármesteri Hivatal jár el.  

 
IV. 

A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai 
 
A versenyeztetés ajánlatkérés útján valósul meg kivéve, a Kbt-ben és a 459/2016. (XII.23.) 
Kormányrendeletben meghatározott kivételek köre.  
Az Önkormányzat az építési beruházásait, felújítási munkáit és szolgáltatás megrendeléseit 
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elsősorban az önkormányzati tulajdonnal is bíró 100%-ban önkormányzati tulajdonú, 
másodsorban többségi állami vagy önkormányzati részesedés feltételével többségi 
önkormányzati tulajdonnal bíró szervezettel versenyeztetési eljárás nélkül is 
elvégeztetheti, de dönthet a szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatásáról.  
 
Az Ajánlatkérő a nettó 1.000.000 Ft alatti becsült érték esetén is – egyedi elbírálás alapján – 
dönthet a szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatásáról. 
Az Ajánlatkérő a beszerzés megkezdésekor legalább három különböző ajánlattevőnek 
köteles egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az írásban megkeresett 
ajánlattevőknek az ajánlatuk megtételére a felhívás feladásától az ajánlattétel napjáig 
legalább 8 naptári napot biztosítani kell. 
 
Az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az 
ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és szabályszerűen, határidőben benyújtott 
ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyes 
dokumentumok utólagos csatolására, továbbá az ajánlat másolati példányának pótlására, 
az ajánlatok bontását követő két munkanapon belül lehetőséget biztosít.  
 
Az ajánlattételi felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia különösen: 

- az ajánlatkérő nevét, címét, telefon és fax számát, e-mail címét, képviselő 
megjelölését, 

- a beszerzés tárgyát, illetve mennyiségét, a műszaki leírást, illetőleg minőségi és 
teljesítési követelményeket, 

- a szerződés meghatározását (pl: tervezési, szolgáltatási szerződés), 

- a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, 

- a teljesítés helyét,  

- az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, 

- az elbírás alapját, (a legalacsonyabb ár, a legalacsonyabb költség, amelyet az 
ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell 
kiszámítani, vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen 
minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy 
költség is szerepel. 

- az ajánlattételi felhívás tárgyának ellenérték megjelölésére irányuló felhívást, 

- referenciák kérését, 

- a számlázás módját, 

- az ajánlat érvényességi idejének megjelölését, 

- az ajánlat díjmentességének rögzítését, 

- az ajánlat benyújtásának módját, 

- az ajánlatkérő kapcsolattartóját, 

- az ajánlat benyújtásának határidejét, 

- az ajánlat benyújtásának címét, 

- az ajánlat felbontásának helyét és idejét, 

- az ajánlattételi eljárás eredményhirdetés napját, 

- a szerződéskötés határidejét. 
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Az ajánlattételi felhívás mintát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki 
alkalmassági igazolását. 
 A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. 
 
Az ajánlatkérőnek a beérkezett ajánlatok bontásáról és elbírálásáról jegyzőkönyvet kell 
készítenie, amely tartalmazza legalább: 

- az ajánlatkérő megjelölését, 

- az ügyiratszámot,  

- a jegyzőkönyv készítésének idejét, tárgyát,  

- az ajánlattevő(k) nevét,  

- az ajánlattevő(k) által kért ellenszolgáltatást, 

- az ajánlat(ok) főbb tartalmi elemeit,  

- az értékelésben részt vevő személy(ek) nevét,  

- továbbá a nyertes ajánlattevő kiválasztását, illetve megnevezését,  

- esetlegesen az érvénytelen ajánlatokat, valamint a kizárt ajánlattevőket,  

- az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket. 
 
A jegyzőkönyv elkészítéséért az ajánlattételi eljárás bonyolítását végző ügyintéző felelős. 
A jegyzőkönyvet a bontáskor és elbíráláskor jelen lévő személyeknek kézjegyükkel kell 
ellátni. 
Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 
ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 
Az eredménytelen beszerzési eljárás okáról feljegyzést, illetőleg jegyzőkönyvet kell 
készíteni, és az ajánlatkérési eljárást haladéktalanul meg kell ismételni. 
 
Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásba foglalt 
feltételek szerint, ennek hiányában mindaddig meg kell ismételni, amíg három érvényes 
ajánlat nem érkezik. 
 
Az eredményes beszerzési eljárás esetén ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetés 
napján, vagy napjáig írásban értesít valamennyi ajánlattevőt az eljárás eredményéről, 
illetve eredménytelenségéről.  
Az ajánlatkérő a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést.  
Szabályzat hatálya alá tartozó szerv kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet szerződést, az 
eredmény írásbeli kihirdetésétől számított 30 naptári napon belül. A szerződést úgy kell 
megkötni, hogy a beszerzési eljárás nyertesének az ajánlattételi kötöttsége még fennálljon. 
A szerződés előkészítése, továbbá a végrehajtása a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
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kötelezettsége. 
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt 
meghiúsul, - és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel – akkor a szerződést az 
Ajánlatkérő a második legjobb nyertes ajánlatot tett ajánlattevővel kötheti meg. 
 
Az ajánlatkéréssel kapcsolatosan keletkezett dokumentációkat az ajánlatkérőnek az 
Iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell megőrizni, illetve selejtezni. 
 
Ajánlatonként nyilván kell tartani az alábbiakat: 

- ajánlatkérő (ajánlattételi felhívás), 

- ajánlat (ok), 

- bontási jegyzőkönyv, 

- megrendelő és/vagy szerződés, 

- teljesítésigazolás, 

- számla, 

- utalás dokumentuma. 
 

 
V. 

A beszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és 
megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök. 

 
A beszerzési tevékenység irányításáért a jegyző a felelős. 
 
Feladata különösen: 
− felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési 
eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, 
− azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan 
esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 
− jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a 
beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, 
− rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s azt a dolgozók 
munkaköri leírásában rögzíti, stb.   
 
A beszerzési tevékenységgel kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása a beszerzés 
tárgya szerint illetékes ügyintéző feladata:  
 
Ezen belül feladata különösen: 
− az ajánlattételi felhívás előkészítése és intézkedés a megküldésről, 
− az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények 
meghatározása vagy javaslattétel ezek meghatározására, 
− a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködők, szakértőként megbízott 
személyek vagy gazdálkodó szervezetek kiválasztására javaslattétel,  
− folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e, 
− rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás, arányát és összhangját, 
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− gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról, 
− azonnal tájékoztatja a szervezet vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó munkájának 
végzése során szabálytalanságot vagy szervezetünk működési köre vonatkozásában 
célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi,  
− a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletre figyelemmel nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettség vállalás az olyan 
kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a 200.000 Ft-ot nem éri el.  
 
A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre 
vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

VI. 
A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 
A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése jegyző 
hatáskörébe tartozik.  
Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 
szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére.  
 
Amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal köteles a képviselő testületet haladéktalanul tájékoztatni.  
 

VII.  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Szervezetünk beszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban 
foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 

 
A megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat 
kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal 
kötelesek azt kezdeményezni. 
 
A jelen szabályzatot Visegrád Város Önkormányzata 53/2020. (III. 9.) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Jelen szabályzat hatályba lép: 2020. március 9. 
 
Kelt: Visegrád, 2020. március 9. 
 
                                                                                            ……………….……………………….. 

Eöry Dénes                                                                                                                                                                                       
polgármester  
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1. számú melléklet 

Ajánlattételi felhívás 
 

1. Az ajánlatkérő neve:  
Címe:  
Telefon/fax szám: 
E-mail címe: 
Képviselő: 

2. Beszerzés tárgya:  
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:  
4. A szerződés meghatározása:   
5. A szerződés időtartama:  
6. A teljesítés helye:  
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

Például: (egyszerű másolatban is benyújthatók) 
a) Két db referencia  
b) Tevékenységet igazoló dokumentumok, 
c) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

igazolvány 
d) Aláírási címpéldány 
e) Felelősségbiztosítás igazolása. 

9. A számlázás módja:  
10. Az ajánlat érvényességi ideje: 
11. Az ajánlattétel benyújtási határideje:  
12. Az ajánlattétel benyújtásának címe:  
13. Az ajánlattétel benyújtásának módja:  

Kérjük, a borítón rögzíteni: „Ajánlat a ……………………hoz” 
14. Az ajánlat bontásának helye és ideje:  
15. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles. 
b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 
példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az 
oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 

      16.       A szerződéskötés határideje: 
      17.        Az eredményhirdetés napja:    
 
A szabályzat 1. számú mellékletében az „ajánlattételi felhívás” tartalmi elemeiből a 8. 
pontban rögzített „az ajánlathoz csatolandó dokumentumok” példálózó felsorolásából az 
adott ajánlattételi felhíváshoz ténylegesen csatolandó dokumentumok meghatározását az 
ajánlatkérő nevében az ajánlati felhívást jóváhagyó személy esetenként határozza meg, 
igazítva az adott beszerzési eljárás jellegéhez, súlyához.  
 
Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata értelmében: 
Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 
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- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az 
ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
Az eredménytelen beszerzési eljárást haladéktalanul meg kell ismételni. 
Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásba foglalt 
feltételek szerint, ennek hiányában mindaddig meg kell ismételni, amíg három érvényes 
ajánlat nem érkezik. 
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1. számú függelék 

 
 
A becsült érték meghatározásához kiegészítő szabályok a Kbt-ből: 

 

11. § (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában 
kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra 
tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 
továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt 
tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét.  
(2) A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 
jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, 
amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az 
ajánlattevők részére.  
(3) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával 
megválasztani.  
12. § Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog 
használatára, vagy hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:  
a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés 
időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén 
pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket 
is;  
b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés megszűnésének 
időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi 
ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.  
13. § (1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az 
időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:  
a) az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, vagy szerződések 
szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható 
mennyiségi és értékbeli változással, vagy  
b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál 
hosszabb időre kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült 
ellenszolgáltatás.  
(2) A közbeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, 
a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.  
(3) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal, a becsült 
érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell 
számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a 
beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.  
14. § (1) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a 
teljes díjat:  
a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;  
b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés 
esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.  
(2) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor az alábbi szolgáltatások esetében a 
következőket kell figyelembe venni:  

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=165984&srcid=ol8031#sid58880
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=165984&srcid=ol8031#sid71680
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a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb 
ellenszolgáltatásokat;  
b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, a kamatot és egyéb 
ellenszolgáltatásokat;  
c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és 
egyéb ellenszolgáltatásokat.  
15. § A tervpályázat becsült értékébe be kell számítani:  
a) a pályázóknak fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat, valamint  
b) annak a szolgáltatásnak a becsült értékét is, amelynek megrendelésére a tervpályázati 
eljárást követően kerül sor, és amelyre a nyertessel vagy - a bírálóbizottság ajánlása alapján 
- a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerződést kötni, kivéve, ha az eljárást 
megindító felhívásban az ajánlatkérő (kiíró) kizárja az ilyen szerződés megkötését.  
16. § (1) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért járó 
ellenértéket kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési 
beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő 
szempontként figyelembe venni.  
(2) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, 
az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.  
(3) Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés vagy szolgáltatás 
becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, 
hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre vagy 
szolgáltatás megrendelésére.  
17. § (1) A keret megállapodás becsült értéke a megállapodás alapján az adott időszakban 
kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke.  
(2) A dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén a közbeszerzés becsült értéke a 
rendszer alapján az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb 
összértéke.  
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Megismerési záradék: 

Aláírásommal igazolom, hogy Visegrád Város Önkormányzat Beszerzési szabályzatában 

foglaltakat és a hozzá tartozó dokumentumot megismertem, betartását rám nézve 

kötelezőnek ismerem el: 
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VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

SZABÁLYZAT 
AZ EGYES VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

SZÓLÓ 2007. ÉVI CLII. TV. 11. § (6) BEK. ALAPJÁN A 
VAGYONNYILATKOZAT ÁTADÁSÁRA, NYILVÁNTARTÁSÁRA, A 

VAGYONNYILATKOZATBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATOK 
VÉDELMÉRE VONATKOZÓ FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elfogadta a Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2020. (III. 9.) 
számú határozatával.  
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Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 
továbbiakban: Vnytv.) értelmében a vagyonnyilatkozat átadásának, 
nyilvántartásának, a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok védelmének és a 
vagyongyarapodási vizsgálat során a meghallgatás részletes szabályai a következők 
szerint kerülnek meghatározásra:  
 

1. Általános rendelkezések 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdésében és a 72. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők a 
megválasztásuktól számított 30 napon belül, majd ezt követen minden év január 1. 
napjától számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  
A Vnytv. 3. §. (3) bek. e) pontjában meghatározott személyek a megválasztásuktól 
számított 30 napon belül, majd ezt követen minden év június 1. napjáig 
vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  
 
A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett a saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a 
hozzátartók vagyonnyilatkozatát is.  
 
Amennyiben a vagyonnyilatkozat tételre az Mötv. alapján kötelezett a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőig nem tesz eleget, akkor az Mötv. 
alapján a vagyonnyilatkozat benyújtásáig képviselői jogait nem gyakorolhatja, 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Aki az Vnytv. 
alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét megtagadja, akkor jogviszonyát meg 
kell szüntetni, és ettől számított három évig a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget 
megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. 
 

2. A szabályzat hatálya 
 

Jelen szabályzat hatálya 
- Visegrád Város Önkormányzat Polgármesterére,  
- Visegrád Város Önkormányzata képviselőjére,  

− valamennyi állandó önkormányzati és szakmai bizottság külső szakértő 
tagjára,  

− az előző pontokban szereplő személyek hozzátartozóira és  
- a vagyonnyilatkozat tételi eljárásban közreműködőkre terjed ki.  

 
Hozzátartozónak kell tekinteni az Mötv. és a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat tételre 
kötelezett házastársát, élettársát, valamint a közös háztartásban lévő szülőt, 
gyermeket, a házastárs gyermekét, ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is.  
 
Nem köteles a Vnytv. rendelkezései alapján vagyonnyilatkozatot tenni az, aki külön 
jogszabály szerint vagyonnyilatkozat-tételre egyébként kötelezett. Ebben az esetben a 
vagyonnyilatkozat megtételéről, illetve az erre vonatkozó kötelezettségről az érintett 
személynek nyilatkozatot kell benyújtania, melyhez csatolni kell a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség megtételét igazoló, a törvényben meghatározott szerv által 
kiállított okiratát. 
 



 
 

3 
 

Jelen szabályzat tárgyi hatálya a vagyonnyilatkozat átadására, a nyilvántartására, a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére, őrzésére, a 
meghallgatással kapcsolatos szabályokra, valamint a fenti tevékenységek eljárási 
szabályaira terjed ki.  
 

3. Az őrzésre kötelezett  
 

Vagyonnyilatkozat eljárásban a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére, továbbá az ellenőrzéssel 
összefüggő feladatok ellátására 

a) az Mötv. alapján vagyonnyilatkozattételre kötelesek vonatkozásában Visegrád 
Város Önkormányzata Képviselő-testület Ügyrendi és Népjóléti Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) jár el; 

b) a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozattételre kötelesek vonatkozásában a 
polgármester jár el. 

 
Az őrzésre kötelezettek feladatukat a Visegrádi Polgármesteri  Hivatal Jegyzője útján 
látja el (a továbbiakban: közreműködő köztisztviselő). 
 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester felel azért, hogy a vagyonnyilatkozati eljárásban megismert adatok, 
tények az eljárási szabályok megszegésével vagy más módon illetéktelen személy vagy 
szerv tudomására ne jussanak.  
 

4. A Bizottság tájékoztatási kötelezettsége 
 

Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester – legalább az esedékességet megelőző 8 nappal korábban – írásban 
tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról, 
lényeges tartalmáról és esedékességének időpontjáról, valamint a kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 
 
A tájékoztatáshoz mellékelni kell a vagyonnyilatkozat nyomtatványait és a kitöltéshez 
szükséges írásbeli útmutatót. 
 

5. A vagyonnyilatkozat kitöltésével kapcsolatos szabályok 
 

A vagyonnyilatkozatokat géppel vagy tollal, jól olvashatóan kell kitölteni. Abban az 
esetben, ha a nyilatkozat kitöltése során tévedés vagy elírás történik, hibát a 
nyilatkozat kitöltője saját kezűleg javítja és feltünteti a javítás dátumát. Azokat a 
sorokat, amelyekben a kötelezett nem tüntet fel adatot, ki kell húzni. Ha a 
nyomtatványon szereplő sorok kevésnek bizonyulnak a feltüntetendő adatokhoz, a 
további adatok közlése a nyomtatványhoz csatolt, az eredetivel megegyező tartalmú 
pótlap, illetve csatolt melléklet segítségével oldható meg. 
 
A vagyonnyilatkozatot oldalanként alá kell írni, szerepeltetni kell a kitöltés dátumát. 
A nyilatkozattételre kötelezett hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát a 
vagyonnyilatkozatot tevő írja alá. 
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A vagyonnyilatkozatokat két példányban kell kitölteni, amelyből egy példány a 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad. 
 

6. Vagyonnyilatkozatok hivatalos átvétele 
 

A kitöltött vagyonnyilatkozatok egy példányát az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-
tételre köteleseknek a Bizottság elnökének, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
köteleseknek a Polgármesternek címezve nyújtják be a jogszabályban meghatározott 
határidőben. A vagyonnyilatkozatokat a Bizottság Elnökének, illetve a 
Polgármesternek a megbízásából a közreműködő köztisztviselő veszi át és írásbeli 
igazolást állít ki a nyilatkozattételre kötelezett részére a vagyonnyilatkozatok 
átvételéről.  
 
A nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkozatát nyitott borítékban, a 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatot külön-külön, lezárt borítékban kell leadni. Az 
Mötv. alapján vagyonnyilatkozatra kötelesek tekintetében a borítékokat névvel kell 
ellátni, figyelemmel arra, hogy a nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkozata 
nyilvános, ugyanakkor a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba, illetve a Vnytv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában csak a vagyonnyilatkozatokat 
kezelő Bizottság tagjai, illetve a Polgármester tekinthetnek be, és ők is csak ellenőrzés 
céljából. A boríték lezártnak tekinthető, amennyiben azt leragasztották és a 
ragasztásnál a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett ellátta kézjegyével. 
 
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékra rá kell vezetni annak nyilvántartási 
számát (nyt.sorszám/nyilvántartásba vétel éve). 
A vagyonnyilatkozatok egy példánya a Bizottságnál marad, másik példányának 
megőrzéséről a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett gondoskodik, különös tekintettel 
az esetleges ellenőrzési eljárás lehetőségére is. 

 
7. Vagyonnyilatkozatok tárolása, kezelése 

 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően nyilvántartja és ellenőrzi a nyilatkozattételre kötelezettek és a 
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait, továbbá a vagyonnyilatkozattal kapcsolatosan 
keletkezett iratokat. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten, 
zároltan kell kezelni és tárolni. 
 
A vagyonnyilatkozatokról és az ellenőrzési eljárásról nyilvántartást kell vezetni. 
 
A vagyonnyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval kell ellátni, melynek elemei a 
következők: 

 
Évszám Első két számjegy Második két számjegy 

Az 
esedékesség 
dátuma 
szerinti 
évszám 

Ábécé szerinti 
betűrendben 
vagy ciklus 
közbeni 
megválasztás 
esetén 
időrendben 

01-től 
folyamatosan 

Saját 
személyére  

01 

Házas- vagy 
élettársra 

11 

Gyermekre 21-től 
folyamatosan 
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A Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályozásnak 
megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános 
vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerje meg. 
 
Ha a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személy írásban bejelenti, hogy a közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyereke esetén a közös háztartásban élés 
megszűnt, az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Bizottság Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Polgármester az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat 
haladéktalanul igazolással visszaadja.  
 
A nyilatkozattételre kötelezett és hozzátartozója által, tárgyévben tett 
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 
vagyonnyilatkozatukat az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármester a nyilatkozattételre kötelezettnek 
visszaadja, amiről igazolást állít ki. 

 
8. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

lebonyolítása 
 
Az Mötv. alapján nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkozata – az 
ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító, részletes adatok kivételével – közérdekből 
nyilvános. Az ezekbe történő betekintést az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Bizottság Elnöke biztosítja. A betekintés a Visegrádi 
Polgármesteri  Hivatalban biztosított. A betekintő a nyilatkozatról feljegyzést 
készíthet, azonban arról papír alapú, avagy elektronikus másolat nem készülhet. 
 
A hozzátartozó nyilatkozata és a Vnytv. alapján kötelezettek nyilatkozata nem 
nyilvános, abban csak az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság tagjai, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármester tekinthet be ellenőrzés céljából. 

 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester 
ellenőrzési eljárást folytathat le: 
a) a kötelezettséget megalapozó jogviszony vagy feladatkör megszűnésétől számított 
egy éven belül, illetve 
b) ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan 
feltehető, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó 
jogviszonyából, illetve ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján 
nem igazolható. 
 
A b) pont szerinti ellenőrzési eljárás lefolytatása esetén az Mötv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a Vnytv. alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester a kötelezettet 
meghallgatja. Nem lehet meghallgatást kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, 
illetve, ha a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, 
amely korábbi meghallgatás során már tisztázott. Meghallgatásra - a kötelezett 
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kérelme alapján - érdekképviseleti szerv képviselőjének vagy a kötelezett által 
megbízott más személynek a jelenlétében, jegyzőkönyvvezetés mellett kerülhet sor. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti. A 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 
valóságtartalmának ellenőrzése. 

 
Az eljárást írásban kell kezdeményezni, a kezdeményező nevének és értesítési 
címének, valamint a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékoknak megjelölésével. Ha 
a kezdeményező a nevét és az értesítési címét nem adja meg, akkor csak a bejelentés 
alapjául szolgáló bizonyítékok hitelt érdemlősége esetén kell megindítani az eljárást. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat 
konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló 
kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 
tartalmát, továbbá a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat, akkor az Mötv. 
alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság Elnöke, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester az 
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. 

 
Eljárás megindítása esetén az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnöke, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármester erről a bejelentést követő nyolc napon belül 
– a bejelentés megküldésével – tájékoztatja a nyilatkozattételre kötelezettet, és 
egyidejűleg felhívja a bejelentéssel érintett adatok hitelt érdemlő bizonyítására.  
A tájékoztatást követően a nyilatkozattételre kötelezett nyolc napon belül köteles a 
vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyra 
vonatkozó adatokat az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek 
vonatkozásában a Bizottság Elnökének, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelesek vonatkozásában a Polgármesternek benyújtani. Az azonosító adatokat csak 
az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság 
tagjai, a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a 
Polgármester ismerheti meg, s azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül 
meg kell semmisíteni.  

 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester az 
eljárást zárt ülésen folytatja le, amelyről jegyzőkönyv készül. A Polgármester által 
lefolytatott eljárás ülésein a közreműködő köztisztviselőnek is jelen kell lennie. 
A bizonyításra vonatkozó eljárási cselekmények a hitelt érdemlő okiratok 
beszerzéseire irányulhatnak.  
 
A bejelentéstől számított 30 naptári napon belül – indokolt esetben egy alkalommal 
történő meghosszabbítással – lezárja az eljárást és annak eredményét a soron 
következő ülésén – az ügy eldöntéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával – 
előterjeszti Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon 
vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés 
új tényállást tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új 
tényállás nélküli – ismételt kezdeményezés az eljárás lefolytatása nélkül elutasítandó. 
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A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a nyilatkozattételre 
kötelezettek és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatba való betekintést dokumentálni 
kell. 
 
Az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester - a 
vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével - az állami adóhatóságnál a kötelezett 
és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti vizsgálatát kezdeményezi, 
ha 

a) a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az ezt megalapozó jogviszony vagy 
feladatkör megszűnésétől számított egy éven belüli ellenőrzés során a 
vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposan feltehető, hogy a kötelezett 
vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyából, 
illetve ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható, 

b) a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a megalapozó jogviszony vagy feladatkör 
betöltése esetén az előírt határidőben nem tett eleget, vagy 

c) a meghallgatási eljárás során a bejelentésben szereplő tények, adatok, 
körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlően. 
 

9. Felelősségi szabályok 
 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért 
az Mötv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Bizottság, a 
Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek vonatkozásában a Polgármester 
felelős az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseire figyelemmel. 
 
A nyilatkozattételre kötelezett felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, 
pontosak, teljes körűek és aktuálisak legyenek. 
 

10. Záró rendelkezések 
 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem 
képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével 
kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat 2020. március 9-én lép hatályba 
 
 
Kelt: Visegrád, 2020. március 9. 
 
 

 
………………………………..                              ………………………… 

   Eöry Dénes    dr. Szabó Ferenc 
polgármester                                         jegyző 
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Záradék: 
 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem 
képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével 
kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 54/2020. (III. 9.) számú határozatával hagyja jóvá. 
 
 
 
Kelt: Visegrád, 2020. március 9. 
 

 
 

………………………… 
dr. Szabó Ferenc 

jegyző 
 
 


