
KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/2020. (X. 29.) határozata 

 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámoló 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. szeptember 24. - 2020. 
október 29. közötti időszakban hozott döntésekről szóló beszámolót 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. október 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2020. (X. 29.) határozata 

 
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. szeptember 24. - 2020. 
október 29. 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. október 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
159/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Szentendrei Rendőrkapitány kinevezésének jóváhagyásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Krauth Ferenc 
rendőr alezredes úr kinevezését a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének. 
 
 
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. október 29.  

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2020. (X. 29.) határozata 
 

Beszámoló a 2020-as Palotajátékokról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cseke László a 
Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2020. évi Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok rendezvényről. 

 
 
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. október 29.  

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
161/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Visegrádi Sportegyesület részére nyújtandó visszatérítendő önkormányzati 

támogatásról 
 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete: 
 
1. a Visegrádi Sportegyesület részére a Visegrádi Sportpályán, a műfüves kispálya TAO 

beruházás befejezésének biztosítására, az utófinanszírozás miatt 5.000.000 forint 
visszatérítendő önkormányzati támogatást ad, 

2. a támogatást, 2021. június 30. határidővel biztosítja, havonta, részletekben történő 
visszafizetés mellett, a befolyó TAO támogatásnak megfelelően, 

3. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 
(A Támogatási Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. október 29.  

 



 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes 
polgármester 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyző 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
Láng Anikó pénzügyi 

csoportvezető ellenjegyző 
Támogató 

Visegrádi Sportegyesület 
Szendrey Lajos elnökhelyettes 

Támogatott 

 
 
 
 

   

 
1. oldal, összesen: 7 oldal 

 
 
 
 

VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Támogató 

 
 

VISEGRÁDI SPORTEGYESÜLET 
Támogatott 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020. november ... 
 



 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes 
polgármester 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyző 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
Láng Anikó pénzügyi 

csoportvezető ellenjegyző 
Támogató 

Visegrádi Sportegyesület 
Szendrey Lajos elnökhelyettes 

Támogatott 

 
 
 
 

   

 
2. oldal, összesen: 7 oldal 

VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
törzsszám: 731081 
adószám: 15731089-2-13 
bankszámlaszám: 11742087-15393788 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
mint Támogató 
másrészről 
 
Visegrádi Sportegyesület 
cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 19179203-1-13 
bankszámlaszám: 64700038-10001291 
képviseli: Szendrey Lajos elnökhelyettes 
mint Támogatott 
 
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 
 

A Felek megegyeznek, hogy az egyes szavak, kifejezések jelen szerződéssel kapcsolatos 
értelmezése során a jelen pontban foglalt fogalom meghatározásokat tekintik irányadónak. 
 
  
  

 
Támogatás 5.000.000- Ft, azaz ötmillió forint. 

 
 

Támogatott Visegrádi Sportegyesület a fentiekben feltüntetett adatokkal. 
 
Értesítési Cím 

 
A Támogató értesítési címe: 
a) Név: Visegrád Város Önkormányzata részére 
b) Levelezési cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 
A Támogatott értesítési címe: 
a) Név: Visegrádi Sportegyesület 
b) Levelezési cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

 
Fél 

 
A szövegösszefüggést is figyelembe véve, a Támogató, vagy a 
Támogatott, esetleg adott helyzettől függően bármelyikük. 

 
Felek 

 
A Támogató és a Támogatott együttesen. 



 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes 
polgármester 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyző 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
Láng Anikó pénzügyi 

csoportvezető ellenjegyző 
Támogató 

Visegrádi Sportegyesület 
Szendrey Lajos elnökhelyettes 

Támogatott 

 
 
 
 

   

 
3. oldal, összesen: 7 oldal 

 
Támogató 

 
Visegrád Város Önkormányzata a fentiekben feltüntetett adatokkal. 

  
Pénzmosási 
Törvény 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény. 

 
Ptk. 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 
Ellenkező értelmű kikötés hiányában az egyes számra hivatkozó szavak többes számra is 
vonatkoznak, továbbá a személyekre hivatkozó szavak vonatkoznak a jogi személyekre és a 
nem jogi személyekre is; valamint ugyanez érvényes (minden egyes esetben) fordítva is. 
 
Valamely Félre történő hivatkozás, ha a szövegösszefüggés megengedi, annak személyi 
képviselőire és jogutódaira is vonatkozik. 

 
PREAMBULUM, A TÁMOGATÁS CÉLJA 
 

1. A Felek rögzítik, hogy Támogató kezelésében van a visegrádi sportpálya. Támogatott 
TAO pályázat során beruházást valósít meg a visegrádi sportpályán. 

 
2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti támogatás az Támogatott 1. 

pontban rögzített beruházás megvalósítása érdekében kerül sor. 
 

3. A Felek külön rögzítik, hogy jelen szerződés megkötéséhez Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2020. (X. 29.) határozatával hozzájárult. 

 
A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA, ELSZÁMOLÁS 
 

4. A Támogató a Támogatás összegét a Támogatott részére átutalással fizeti meg jelen 
szerződés aláírásának napján, Támogatott bankszámlájára. 
Támogatott vállalja, hogy a Támogatás összegének átvételétől számított 3 hónapon 
belül bemutatja szerződés 2. pontjában megnevezett munkák elvégzését igazoló 
számlákat. 

 
A TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA 

 
A Támogatás visszafizetésének határideje 

 
5. A Támogatást a Támogatott 2021. június 30. határidővel biztosítja, havonta 

részletekben történő visszafizetés mellett, a befolyó TAO támogatásnak megfelelően. 
 

Késedelmi kamat, rendkívüli felmondás 
 
6. Abban az esetben, amennyiben a Támogatott a jelen szerződés szerinti támogatás 

visszafizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, akkor a teljesítési 
határnapot követő naptól a Támogató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására és rendkívüli 
felmondási jogának gyakorlására. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes 
polgármester 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyző 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
Láng Anikó pénzügyi 

csoportvezető ellenjegyző 
Támogató 

Visegrádi Sportegyesület 
Szendrey Lajos elnökhelyettes 

Támogatott 

 
 
 
 

   

 
4. oldal, összesen: 7 oldal 

BIZTOSÍTÉK, INKASSZÓ 
 

7. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződés megkötésével Támogatott inkasszó jogot 
biztosít Támogató részére a Támogatás visszafizetésének biztosítására (1. számú 
melléklet). 

 
JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

8. Jelen szerződés akkor szűnik meg, ha: 
a) a Támogatott a Támogatóval szemben fennálló, a jelen szerződésből származó 

valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett; 
b) a Felek közös megegyezéssel úgy döntenek; 
c) a jelen szerződést a Támogató azonnali hatállyal felmondja; 
d) jogszabály egyébként így rendelkezik. 
 

9. A Támogató azonnali hatállyal akkor mondhatja fel a támogatást, ha: 
 

a) a Támogatott a jelen szerződés alapján fennálló, bármely fizetési 
kötelezettségével késedelembe esik; 

 
b) a Támogatott a jelen szerződésbe foglalt bármely kötelezettségét megszegi; 

 
c) az Támogatott vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a Támogatott 

kötelezettségeinek teljesítését, illetőleg a Támogatott a Támogató megítélése 
szerint hitelképtelenné válik; 

 
d) a Támogatott nem teljesíti valamely jogerős bírósági ítéletben vagy végzésben 

meghatározott kötelezettségét; 
 
e) a Támogatott által a szerződésben vagy azzal kapcsolatosan küldött bármely más 

dokumentumban megtett nyilatkozat, kijelentés vagy állítás bármilyen 
vonatkozásban valótlan vagy félrevezető akkor, amikor az megtettnek tekintendő; 

 
f) a Támogatott más súlyos szerződésszegést, különös tekintettel a TAO pályázatra, 

vagy bűncselekményt követett el. 
 

10. A jelen szerződés megszűnése esetén az összes, a megszűnés időpontjáig még 
vissza nem fizetett Támogatás egy összegben azonnal esedékessé és 
visszafizetendővé válik. 

 
11. A Támogató rendkívüli felmondása esetén a Támogatott a Támogatás [10]%-ának 

megfelelő összegű egyszeri meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek 
esedékessége a rendkívüli felmondás napja. A kötbéren felül a kamatmentességre 
vonatkozó részek helyett – a rendkívüli felmondás esetére – úgy állapodnak meg a 
Felek, hogy a Támogatott teljes Támogatási összeg után köteles kamatot fizetni, 
melynek havi mértéke a Támogatás összegének [1]%-a. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes 
polgármester 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyző 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
Láng Anikó pénzügyi 

csoportvezető ellenjegyző 
Támogató 

Visegrádi Sportegyesület 
Szendrey Lajos elnökhelyettes 

Támogatott 

 
 
 
 

   

 
5. oldal, összesen: 7 oldal 

EGYÉB KIKÖTÉSEK 
 

12. A Támogatott a jelen szerződés alapján vállalt kötelezettségeinek teljesítését érintő 
minden lényeges eseményről, illetve körülményről köteles tájékoztatni a Támogatót, 
így különösen felmondási esemény vagy esetleges felmondási esemény 
bekövetkezéséről. 

 
13. A Támogatott a Támogatóval szembeni tartozásának fennállása alatt köteles a 

Támogató kérésére 8 napon belül rendelkezésére bocsátani a köztartozás-mentességi 
igazolást. 

 
14. A Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Támogatott a vonatkozó 

szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit 
tartozásvállalás útján nem ruházhatja át. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉS, KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 
 

15. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek 
során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés 
teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Ezen 
kötelezettségük elmulasztásából származó károkért a Felek kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 

 
16. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy 

megtehető, írásban kell megtenni és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában 
megtettnek, ha arról írásos feljegyzés készült, vagy ha azt személyesen a másik Fél 
részére eljuttatták, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a másik Fél 
Értesítési Címére elküldték. 

 
17. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél a kézbesítés második megkísérlésétől 

számított [5]. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, 
„elköltözött”, „ismeretlen” vagy „nem fogadta el” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

 
18. A Felek az Értesítési Címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben 

az esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen 
pont szerinti értesítés másik Fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt 
Értesítési Címre köteles az adott Fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni. 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

19. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban – kizárólag a 
jelen szerződéssel azonos formai szabályok betartásával – érvényes, továbbá, hogy ha 
a jelen szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy 
azzá válna, az a jelen szerződés egészére nem hat ki. A Felek kölcsönösen 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatályon kívüli vagy 
érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló 
szabállyal pótolják. 

 
 



 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes 
polgármester 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyző 
Támogató 

Visegrád Város Önkormányzata 
Láng Anikó pénzügyi 

csoportvezető ellenjegyző 
Támogató 

Visegrádi Sportegyesület 
Szendrey Lajos elnökhelyettes 

Támogatott 

 
 
 
 

   

 
6. oldal, összesen: 7 oldal 

20. A Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy a 2007. évi CXXXVI Pénzmosási 
Törvény (továbbiakban Pénzmosási Törvény) rendelkezéseivel összhangban a Felek 
megfelelő módon azonosításra kerültek. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a 
Pénzmosási Törvény 7. § (2) és (3) bekezdésében írtak szerint – tartalmazza. A Felek 
– a Pénzmosási Törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően ehelyütt 
nyilatkoznak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan saját nevükben járnak el. 

 
21. A Felek ehelyütt nyilatkoznak, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó dokumentumok 

2-2 eredeti példányát átvették és ennek megtörténtét jelen okirat aláírásával ezúton is 
igazolják. 

 
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint a jelen szerződés megkötése idején hatályban lévő 
egyéb magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 
23. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Visegrád, 2020. november 2. 
 
 
  ……………………………………… ……………………………………… 
  Visegrád Város Önkormányzata Visegrád Város Önkormányzata 
  képviseli: Eöry Dénes Polgármester       dr. Szabó Ferenc Jegyző ellenjegyzésével 
  Támogató Támogató 
 
 
  ……………………………………… 
  Visegrádi Sportegyesület 
 képviseli: Szendrey Lajos Elnök-helyettes 
  Támogatott 
 

Pénzügyi Ellenjegyzés: 
 

  ……………………………………… 
 Láng Anikó 
 Pénzügyi Csoportvezető 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
162/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Visegrádi Sportegyesület már megítélt TAO támogatás módosításáról 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete: 
 
1. módosítja a 154/2020. (X. 6.) határozat 1.2. pontját az alábbiak szerint: 

„a 2020/2021. TAO utánpótlás program önrészét, külön soron a költségvetés tartaléka 
terhére, 1.492.851 forint összeggel biztosítja” 

2. felkéri Eöry Dénes polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. október 29.  

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2020. (X. 29.) határozata 

 
Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának hibajavításáról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1) Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet kijavításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormány rendelet 
42/A. §-a szerinti eljárást indít, 

2) a településrendezési eszközök hibajavítását Visegrád Város Alsó-Diós és Doboshegy 
területén a határozat mellékletét képező rajzi, illetve szöveges munkarész alapján 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

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

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. október 29. 

 
 
 
 
 
 
 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2020. (X. 29.) határozata 

 
Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítására érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, a településrendezési eszközök módosításával - a határozat mellékletét képező 

árajánlatban szereplő tartalommal – az Eko Építész Kft.-t (1015 Budapest, Csalogány 
utca 6-10. VI/251.) bízza meg a 2020. október 19. napján kelt árajánlata alapján, 
4.500.000.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 5.715.000.-Ft összegben, 

2. a településrendezési eszközök módosításának költségére Visegrád Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletének általános tartalék sora terhére 5.715.000 Ft-ot biztosít, 

3. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, hogy az Eko Építész Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, Füzes András főépítész 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. október 29.  

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Visegrád 1813 hrsz-ú ingatlant (volt Lepence strand) érintő településrendezési 

szerződésről 
 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1) elfogadja a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft-vel kötendő településrendezési 

szerződést; 
 

2) felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 

(A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. október 29. 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS ÉS MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
törzsszáma: 731081 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13 
képviselő: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
értesítési postacím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
értesítési e-mail cím: jegyzo@visegrad.hu  
mint települési önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a 
 
Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 5. 5. em. 1. 
cégjegyzékszám: 01-09-306432 
statisztikai számjel: 26183057-6810-113-01 
adószám: 26183057-2-41 
képviselő neve és a képviselet jogcíme: Vécsey Róbert – önálló cégjegyzési joggal rendelkező 
ügyvezető 
értesítési postacím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 5. 5. em. 1. 
értesítési e-mail cím: info@dreamlandholding.hu  
mint a településrendezési cél megvalósításában közreműködő, az ingatlanokon beruházást 
megvalósító (a továbbiakban: Cél Megvalósító) 
 
(a továbbiakban az Önkormányzat és a Cél Megvalósító együttesen: Felek) 
 
között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
I. PREAMBULUM, JELEN SZERZŐDÉS CÉLJA 
 

1. A Cél Megvalósító 1/1 arányú tulajdonát képezi a 2025 Visegrád 1813 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben 2025 Visegrád, Lepence völgy 1. szám alatt található 
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). 
 

2. Az Ingatlanon az 1980-as évektől kezdődően strandfürdő üzemelt, mely azonban a 
kétezres évek derekán bezárt, és a terület azóta gazdátlan, elhanyagolt állapotban 
található. A korábbi tulajdonosok több fejlesztési koncepciót dolgoztak ki, melyek 
mindegyike nagyívű tömeghasználat és intenzív beépítettség mellett közel 200 (kétszáz) 
szobás szállodát, konferenciaközpontot és kiegészítő funkcióként strandfürdőt 
tartalmazott. 

 
3. A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a 

település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló 
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az 
országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának 

mailto:jegyzo@visegrad.hu
mailto:vlvskft@gmail.com
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biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint 
az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése [vö. Étv. 7. § 
(1)]. 
 

4. Jelen szerződés célja az Ingatlanon a Telepítési Tanulmánytervnek megfelelően, 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2020. (IX. 11.) határozata 
alapján a Lepence Strandfürdő felújítása, valamint a kor igényeinek megfelelő 
szolgáltatások létrehozásával történő újra nyitása a Lepence völgy természeti 
adottságaira építve, azokat megtartva, Visegrád városhoz és térségéhez méltóan, az 
Étv. előírásaival összhangban (a továbbiakban: Cél). 
 

5. Jelen szerződés megkötésekor az Önkormányzat különösen, de nem kizárólagosan a 
népesség fizikai, szellemi igényeire, új munkahelyek teremtésének lehetőségére, a 
Lepence völgyi Strandfürdő, mint megőrzésre érdemes településképi jelentőségű terület 
felújítása és védelme, a termálvíz gyógyászati hasznosításának elősegítése és 
védelmére volt tekintettel. 
 

6. Jelen szerződés megkötése előtt Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
135/2020. (IX. 11.) számú határozatában döntött a Cél Megvalósító megbízásából 2020. 
09. 08. napján készített telepítési tanulmánytervnek befogadásáról. 
 

7. Az Ingatlan tulajdoni lapján az alábbi teher szerepel: 
• bányaszolgalmi jog a MOL-GÁZ Ker. Kft. javára az ingatlan 166 m2 területére; 
• hírközlési használati jog a Magyar Telekom Nyrt. javára az ingatlan 20,8 m2 

területére; 
• bányaszolgalmi jog a MOL-GÁZ Ker. Kft. javára az ingatlan 50 m2 területére; 
• bányaszolgalmi jog a MOL-GÁZ Ker. Kft. javára az ingatlan 255 m2 területére; 
• hírközlési használati jog a Magyar Telekom Nyrt. javára az ingatlan 57,6 m2 

területére; 
• bányaszolgalmi jog a MOL-GÁZ Ker. Kft. javára az ingatlan 101 m2 területére; 
• hírközlési használati jog a Magyar Telekom Nyrt. javára az ingatlan 12,8 m2 

területére; 
• bányaszolgalmi jog a MOL-GÁZ Ker. Kft. javára az ingatlan 119 m2 területére; 
• földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a Magyar Állam jogosult 

javára, a 320002-1 számú magassági földmérési jel által elfoglalt 50 m2 területre. 
 

A terhek a Felek közötti, jelen szerződés szerinti megállapodásnak nem képezik 
akadályát. 

 
II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
8. Az Ingatlanon a Cél Megvalósító felújítási és beruházási, kivitelezési tevékenységet 

kíván elvégezni, amelyre, mint célra tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 
 

• Az Ingatlanon a Cél Megvalósító a Célt a Telepítési Tanulmánytervnek 
megfelelően valósítja meg, a Strandfürdő felújítására és a Strandfürdőt kiszolgáló 
egységek megvalósítására kerül sor. 
A megvalósítás tervezett határideje: 2023. 06. 01. 

 
• A Cél Megvalósítója vállalja, vállalja, hogy a Strandfürdő és a kapcsolódó 
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szolgáltatások üzemeltetése során a visegrádi lakosoknak a rájuk egyébként 
vonatkozó mindenkori belépők árából és a szolgáltatások ellenértékéből 30% 
(harminc százalék) kedvezményt biztosít (mely kedvezmény a téli fürdőben 
egyidejűleg legfeljebb 50 fő számára biztosított). A kedvezmény a visegrádi 
lakosokat az egyéb okból őket megillető kedvezményes jegy-, illetve 
szolgáltatások árából kell levonásra kerüljön (azaz például visegrádi tanuló vagy 
diák, oktatási-nevelési intézménybe felvett gyermek a kedvezményes tanuló- vagy 
diákjegy árából jogosult további kedvezményre; visegrádi nyugdíjas a nyugdíjas 
jegy árából jogosult kedvezményre; visegrádi családok a családi jegy árából 
jogosultak kedvezményre). A Cél Megvalósítója a kedvezményekről a pénztárnál 
tájékoztató táblát köteles kihelyezni. 
 
Jelen szerződés teljesítése, valamint a Strandfürdő és kapcsolódó kiszolgáló 
egységek üzemeltetése során visegrádi lakosnak az a természetes személy 
tekintendő, akinek a lakcímet igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyáján) 
állandó lakóhelyként Visegrád város közigazgatási területéhez tartozó cím van 
feltüntetve. Családi jegy esetében elegendő, ha csupán az egyik szülő és a 
gyermek vagy gyermekek rendelkeznek Visegrád város közigazgatási területéhez 
tartozó állandó lakcímmel. 
 
A Cél Megvalósítója vállalja, hogy a visegrádi Fellegvár Óvodába járó gyermekek, 
és az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói részére a Strandfürdő szabadtéri 
részében, az úszásra alkalmas medencében, úszásra alkalmas időjárási 
körülmények között, hétköznapokon, a reggeli idősávban (8 órától 10 óráig) 
ingyenes úszásoktatás lehetőségét biztosítja egyidőben egyszerre maximum 50 
(ötven) fő részére (oktató nélkül). 

 
9. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az Ingatlanra, mint fejlesztési területre és 

a közvetlen környezetére vonatkozó településrendezési eszközök elfogadásához 
szükséges településrendezési eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
lefolytatja, így különösen a helyi építési szabályzatát a szükséges részekben módosítja 
és a polgármester az egyeztetett jóváhagyandó munkarészeket a Képviselő-testület elé 
terjeszti. 
 

10. A jelen szerződés, illetve az abban foglaltak megvalósításához kapcsolódó költségek – 
Cél Megvalósító által Önkormányzat részére megküldött, 2020.09.07-i keltezésű 
Nyilatkozat értelmében 1.400.000 Ft (egymillió-négyszázezer forint) + Áfa értékben, 
valamint az eljárás során felmerülő eljárási és egyéb hatósági illetékek mértékben – a 
Cél Megvalósítót terhelik. 
 

III. A FELEK JOGKÉPESSÉGE 
 

11. A Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésének törvényi akadálya nincs, 
képviselőik cselekvőképessége teljes és korlátlan, a Cél Megvalósító Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaság, az Önkormányzat magyarországi település helyi 
önkormányzata. 
 

12. Visegrád Város Önkormányzatának polgármestere Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 135/2020. (IX. 11.), és 165/2020. (X. 29.) határozatai alapján 
jogosult a jelen településrendezési szerződés aláírására. 
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IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉS, KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 
 

13. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során 
a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése 
szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Ezen 
kötelezettségük elmulasztásából származó károkért a Felek kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 
 

14. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy 
megtehető bizonyítható módon kell megtenni. Bizonyíthatónak tekintik a Felek az e-mail 
üzenetet is. 
 

15. Az egyes küldemények kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, futárszolgálat útján, 
e-mailen, postai úton vagy más egyéb, a kézbesítés megtörténtét egyértelműen igazoló 
módon történhet. A postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményeket ajánlott-
tértivevényes postai küldeményként kell a Felek értesítési címére megküldeni. 
 

16. Az ajánlott-tértivevényes postai küldeményként feladott értesítés a kézbesítés 
megkísérlésétől számított 5. (ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a 
tértivevény „nem kereste”, „az átvételt megtagadta”, „a közvetett kézbesítő az értesítő 
átvételét megtagadta”, „elköltözött”, „ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb, a postai 
szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás 
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és 
a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, 
mely azt igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt 
teljesíthető. 
Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem 
igazolja vagy jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor – az elküldés napján és 
időpontjában – ha az nem munkanap, akkor a következő munkanapon délelőtt 9:00 
(kilenc) órakor tekintendő kézbesítettnek. 
 

17. A Felek az értesítési címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben az 
esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen pont 
szerinti értesítés másik Fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt értesítési 
címre köteles az adott Fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni. 
 

V. JOGI KÉPVISELET 
 

18. A Felek, valamint Visegrád Város Jegyzője megbízzák és meghatalmazzák a Csurgay 
Ügyvédi Irodát (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I. em. 5., ügyintéző: dr. Csurgay 
András Zsolt ügyvéd; KASZ: 36058600) (a továbbiakban: Ügyvédi Iroda), hogy jelen 
szerződést elkészítse és azzal kapcsolatban őket teljeskörűen képviselje. A megbízás 
és meghatalmazás nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartási eljárásra. Az Ügyvédi Iroda a 
megbízást, illetve a meghatalmazást jelen okirat ellenjegyzésével elfogadja. 
 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

19. Jelen szerződés módosítása csak írásban – kizárólag a jelen szerződéssel azonos 
formai szabályok betartásával – érvényes. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt 
valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen szerződés 
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5. oldal, összesen: 6 oldal 

egészére nem hat ki. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni 
kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják. 
 

20. A Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosási Törvény) és a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi 
és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben 
meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti 
eljárásrendről és útmutatóról szóló 14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: 
Pénzmosási Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban a Feleket megfelelő módon 
azonosította. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy jelen szerződés a 
Pénzmosási Szabályzat alapján megkövetelt – a Pénzmosási Szabályzat mellékletében 
foglalt – nyomtatványon található adatokat – a Pénzmosási Törvény 7. § (2) és (3) 
bekezdésében írtak szerint – tartalmazza. A Felek – a Pénzmosási Törvény 8. § (1) 
bekezdése előírásának megfelelően ehelyütt nyilatkoznak, hogy az ügyvédi 
megbízással és jelen jogügylettel kapcsolatosan saját nevükben, illetve az általuk 
képviselt ügyfél nevében járnak el. 
 

21. Alulírottak kijelentik, hogy – az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről 
szóló 11/2017. (XI. 20.) számú MÜK szabályzat (a továbbiakban: Jogügyletek 
Biztonságáról szóló Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban – jelen szerződés 
aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a Pénzmosási 
Törvény és a Pénzmosási Szabályzat szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott 
személyazonosításra szolgáló okmányaikról és abban foglalt adataikról, adóazonosító 
jelüket és személyi számukat tartalmazó okirataikról másolatot készítsen és azokat 
rögzítse, valamint kezelje és megőrizze, illetve a Pénzmosási Törvény 18-19. § szerinti, 
más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz az átvilágítás során rögzített 
azonosító adatokat átadja. Alulírottak kötelesek a jelen szerződéssel érintett jogügylet 
teljesítéssel történő megszűnéséig, az adataikban bekövetkezett változásokat az 
Ügyvédi Iroda részére a változás bekövetkezését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni. 
Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, hogy az iratokban a jogszabályban előírt, 
illetve az ingatlan-nyilvántartás adattartalmát meghaladó személyes adat kerül 
feltüntetésre és a személyes adatuk okiratokban való feltüntetéséhez való 
hozzájárulásuk egyben azt is jelenti, hogy az ingatan-nyilvántartás nyilvánosságának 
elve alapján bárki számára megismerhetővé válnak. Alulírottak a jelen bekezdés szerinti 
felhasználáshoz hozzájárulnak. Alulírottak tudomásul veszik, hogy jelen szerződéses 
jogügylettel összefüggésben személyes adatok kerülnek az Ügyvédi Iroda birtokába. 
Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen adatok kezelése a jelen szerződés 
és az azzal érintett jogügylet, valamint a jelen szerződéshez és az azzal érintett 
jogügylethez kapcsolódó ügyvédi megbízás teljesítéséhez szükségesek, és ennek 
megfelelően kerülnek felhasználásra. Alulírottak elfogadják, hogy az adatok kezelésére 
az Ügyvédi Irodának megfelelő jogi érdeke van. Alulírottak hozzájárulnak ahhoz, hogy 
amennyiben a jogszabályon alapuló adatkezelés, vagy a megfelelő jogi érdek bármilyen 
okból kifolyólag nem lenne megállapítható, az Ügyvédi Iroda a jelen szerződéssel érintett 
jogügylet teljesítésével összefüggésben a birtokába került személyes adatokat jelen 
szerződés és az azzal érintett jogügylet keretein belül korlátozás nélkül kezelje. 
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22. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy a jelen szerződés – lévén a 
Felek nem kérték annak külön okiratban történő felvételét – egyben tényvázlatként is 
szolgál. Ennek megfelelően ehelyütt megállapítják a Felek, hogy az Ügyvédi Iroda 
képviselője tájékoztatta a Feleket a településrendezési szerződésre vonatkozó 
szabályokról, a szabályozás kiforratlansága miatti pontatlanságból fakadó esetleges 
jogkövetkezményekről, az illeték- és adójogszabályokról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárásról, annak elmaradása esetén a jogérvényesítés nehézségeiről. A 
Felek nyilatkoznak, hogy a településrendezési kötelezettség tényének ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését – az azzal kapcsolatos részletes kioktatás ellenére – nem 
kívánják. A Felek külön hangsúlyozzák, hogy az illeték- és adójogszabályokról történő, 
a jelen szerződésben foglaltaknál részletesebb tájékoztatásra az eljáró jogi képviselő 
megbízása nem terjed ki. Az Ügyvédi Iroda képviselője a Feleknek teljes körű 
tájékoztatást adott. 
 

23. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó dokumentumok 1-1 (egy-egy) 
eredeti példányát átvették és ennek megtörténtét jelen okirat aláírásával ezúton is 
igazolják. 
 

24. Amennyiben Felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak 
rendezni, úgy járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyben a Szentendrei Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, míg törvényszéki hatáskörbe tartozó ügy esetén a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános, 
illetve vagylagos illetékességre vonatkozó szabályait kívánják alkalmazni. 
 

25. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így 
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) vonatkozó 
rendelkezései, valamint Visegrád Város Helyi Építési Szabályzata az irányadók. 

 
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Visegrád, 2020. november 10. Visegrád, 2020. november 10. 
 
 

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

képviseli: Eöry Dénes polgármester 
dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

Önkormányzat 
 

 
 

…………………………….. 
Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. 

képviseli: Vécsey Róbert ügyvezető 
Cél Megvalósító 

 
 

…………………………….. 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

Láng Anikó pénzügyi vezető 
 

Ellenjegyzem, Visegrádon, 2020. november 
10. napján: 

 
 

…………………………….. 
dr. Csurgay András Zsolt ügyvéd 

KASZ: 36058600 
 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2020. (X. 29.) határozata 

 
A volt rendőrségi üdülő (Visegrád hrsz: 72) bontására érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1) úgy dönt, hogy a Visegrád 72 hrsz-ú ingatlanon található volt rendőrségi üdülő 

bontásával - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – az 
Eőry Kft.-t (2025 Visegrád, Lepence völgy 28.) bízza meg a 2020. szeptember 25. 
napján kelt árajánlata alapján, 12.273.523.-Ft+27% Áfa, mindösszesen 15.587.375.-Ft 
összegben, 

2) a Visegrád 72 hrsz-ú ingatlanon található volt rendőrségi üdülő bontásának költségére 
Visegrád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendeletének általános tartalék sora terhére 15.587.375 Ft-ot biztosít,  

3) felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, hogy a Eőry Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg.  

 
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. október 29. 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2020. (X. 29.) határozata 

 
A 11. számú főút melletti Városközponti sétány és parkoló kialakításához szükséges 

kerítés áthelyezésről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, hogy a 73/2 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó, a 73/1 hrsz-ú ingatlanon található 
faragott mészkő kerítés áthelyezésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal – Minczér Mártont (2508 Esztergom, Pálosok utcája 14.) bízza meg 
a 2020. október 21. napján kelt árajánlata alapján, 2.850.000.-Ft összegben, 

2. a kerítés áthelyezéséhez szükséges alapanyagköltséget bruttó 700. 000 Ft keretösszegben 
biztosít, 

3. a 73/1 hrsz-ú ingatlanon található faragott mészkő kerítés áthelyezésére, valamint 
alapozási munkáira Visegrád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletének általános tartalék sora terhére 3.550.000 Ft-
ot biztosít.  

4. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, hogy Minczér Mártonnal Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: 2020. december 31. 
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. október 29. 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2020. (X. 29.) határozata 

 
Visegrád Város vízrendezési koncepciótervének elkészítésére érkezett árajánlatok 

elbírálásáról 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1) úgy dönt, hogy a város vízrendezési koncepciótervének elkészítésével - a határozat 

mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – a SIENGI Kft.-t bízza meg a 
2020. október 21. napján érkezett árajánlata alapján, 3.650.000.-Ft+27% Áfa, 
mindösszesen 4.635.500.-Ft összegben, azzal a feltétellel, ha a vállalkozó elfogadja, 
hogy nem állnak rendelkezésre az alapadatok, 

2) a város vízrendezési koncepciótervének elkészítésének költségére Visegrád Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletének 2. számú mellékletének dologi kiadások sora terhére 4.635.500 Ft-ot 
biztosít.  

3) felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, hogy a SIENGI Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg.  

 
Határidő: 2020. 11. 12. 
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. október 29. 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2020. (X. 29.) határozata 

 
Elektromos töltőoszloppal kapcsolatos szerződésmódosításról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési 
Szerződésben foglaltakat elfogadja, és hozzájárul annak az Önkormányzat részéről 
történő megkötéséhez, 

2. az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. módosítási javaslatát, amely a felmondási 
időt 6 hónapban határozza meg, elfogadja, ezzel módosítja a 121/2020. (VIII. 4.) 
határozat 2. pontját, 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést megkösse. 

 
 
 
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. október 29.  



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2020. (X. 29.) határozata 

 

A kertészeti feladatokat ellátó munkavállalók szerződéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. úgy dönt, 2 fő 6 órás, éves munkaidőkerettel, kertészeti segédmunka, munka 
törvénykönyve alá tartozó státuszt hoz létre, november 1-től, a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységen belül, kertészeti csoport néven, 

2. a kertészeti csoport vezetője a Főkertész, a munkáltatói jogokat Visegrád Város 
Polgármestere gyakorolja, 

3. a státuszok költségeit a költségvetési rendelet kertészeti és városszépítő sorai terhére 
biztosítja a 2020. évben, a következő években külön előirányzatot hoz létre ennek a 
feladatnak az ellátására, 

4. felkéri a Polgármestert a munkaszerződések megkötésére, a Jegyzőt a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának előkészítésére. 

 
Határidő: a 4. pont első fele azonnal, a második résznél, az SZMSZ módosítására november 
30. 

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. október 29.  



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2020. (X. 29.) határozata 

A polgármesteri hivatalban 2020/2021. években igazgatási szünet elrendeléséről, 
valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről 

Visegrád Város Képviselő-testülete: 

1.  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban 2020. 
december 21. napjától 2020. december 31. napjáig, 2021. július 26. napjától 2021. 
augusztus 6. napjáig, 2021. december 20-tól 2021. december 31. napjáig igazgatási 
szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, 

2. a pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendelete alapján a Polgármesteri Hivatal 
munkaideje 2020. december 12-én, szombaton 08:00-tól 12:00-ig tart, 

3. az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2020. (V. 13.) ITM rendelete 
alapján a Polgármesteri Hivatal munkaideje 2021. december 11-én, szombaton 08:00-
tól 12:00-ig tart, 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a 
társszerveket előzetesen tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: 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. október 29.  



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 172/2020. (X. 29.) határozata 

 
Klímastratégia pályázattal kapcsolatos szerződésmódosításról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, hogy a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.-vel a határozat mellékletét 
képező tartalom szerint szerződést módosít, 
2. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a vállalkozási szerződés 2. számú 
módosításának 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. október 29.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2020. (X. 29.) határozata 

 
Közvilágításra kötött szerződés módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. hozzájárul, hogy a kilépő ELMŰ -Émász Soulitons Kft. a Visegrád Város 

Önkormányzattal kötött „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés csillagfény 
csomag” átruházza az Elmű Hálózati Kft.-nek, 

2.  felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, az ELMŰ Hálózati Kft-vel kötendő 
együttműködi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 22. 
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. október 29.  

 

 
 
 
 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2020. (X. 29.) határozata 

 
„Visegrád” névhasználati kérelmekről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi: 
 
1. Gregus Zoltán László „Visegrád Vendégház” (2025 Visegrád, Fő utca 100.) 

szálláshelyen,  
2. Gregus Zoltán Lászlóné „Visegrád Apartman” (2025 Visegrád, Fő utca 141.) 

szálláshelyen,  
3. Gerstmayer Imre „Szent György Vendégház Visegrád” (2025 Visegrád, Mogyoróhegy 

utca 1.) szálláshelyen,  
4.  Gaul Emil „Visegrádi nyaraló nyugalomra vágyóknak” (2025 Visegrád, Áprily völgy 

6.) szálláshelyen, 
5. a szálláshely nevében a Visegrád elnevezést,  
6. a névhasználati engedély határozatlan időtartamú, 
7. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi határozatnak 

megfelelően írásban értesítést küldjön. 
 
 
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. október 29. 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (7) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 2020. november 1-jei hatállyal 
 

módosítja 
 

a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának következő 
pontjait: 
 
1. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője 
(igazgató) vonatkozó jogszabályok alapján magasabb vezető beosztású alkalmazott, 
akit nyilvános pályázati eljárás útján Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevez ki határozatlan időtartamra. A vezetői megbízás határozott időre 60 
hónapra szól. Az igazgatót Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
menti fel. Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város 
Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.” 
 

2. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 
 



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. október 29.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát módosító okiratot. 
 
(A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
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. október 29.  



Okirat száma: 2637-1/2020 

Módosító okirat 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Visegrád Város polgármestere által 2016. 
április 27. napján kiadott, 135-2/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
2020. évi XXXII. tv. 1. § (1) b) bekezdése alapján – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az Alapító Okirat 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője (igazgató) 
vonatkozó jogszabályok alapján magasabb vezető beosztású alkalmazott, akit nyilvános 
pályázati eljárás útján Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki 
határozatlan időtartamra. A vezetői megbízás határozott időre 60 hónapra szól. Az igazgatót 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az igazgató fölötti 
úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere 
gyakorolja. 

2. Az Alapító Okirat 5.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Visegrád, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Eöry Dénes 
Polgármester 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
177/2020. (X. 29.) határozata 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
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. október 29.  



 
Okirat száma: 2637-2/2020 

 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1. Duna Mozi 2025 Visegrád, Fő u. 34. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 11. 20. 

 
2.2.  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szerv 

2.2.1. megnevezése: Visegrád Város Önkormányzat  
2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81.  
 
 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Visegrád Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési, könyvtári, kulturális 
tevékenység 

 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1. 910110  Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége 
 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének 
és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a 
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az 
ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi 
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok 
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok 
megvalósítása.  

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 
helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális 
örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és 
értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása. 

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, 
az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó 



művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek 
biztosítása. 

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság 
feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs 
és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. 

- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi 
programokra, rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító 
tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. 

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével 
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési 
könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a 
könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;- a köznevelési 
intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-
beszerzésével összefüggő feladatok ellátása 

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket 
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos 
és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és 
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló 
tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való 
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a 
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, 
amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),- a megrendelhető 
könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által 
nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az 
önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve- a könyvtárak 
közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 

- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal 
összefüggő feladatok ellátása. 

- a mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
 
 kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 
5. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 
6. 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 
7. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
8. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 



9. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
10. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
 
4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Visegrád Város 

közigazgatási illetékességi területe.  
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője 

(igazgató) vonatkozó jogszabályok alapján magasabb vezető beosztású 
alkalmazott, akit nyilvános pályázati eljárás útján Visegrád Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki határozatlan időtartamra. A 
vezetői megbízás határozott időre 60 hónapra szól. Az igazgatót Visegrád Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az igazgató fölötti úgynevezett 
egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
2. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Visegrád, „időbélyegző szerint” 
 

Eöry Dénes 
polgármester 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-178/2020. (X. 29.) határozata 
 

B. D. visegrádi tanulónak a szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Általános iskolába 
történő szállításáról - ZÁRT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. B. D. visegrádi tanuló iskolába járásához, a tanuló gépjárművel történő szállítását a 

szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Általános iskolába az áthelyezés napjától, reggel 
önkormányzati gépjárművel, délután a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel kötött 
megállapodással biztosítja, 

2. az ehhez szükséges forrást a költségvetési rendelet tartaléka terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések meghozatalára, a Figyelj Rám! 

Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés kiegészítésére. 
 
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. október 29.  

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-179/2020. (X. 29.) határozata 
 

Lakásbérleti szerződésekről – ZÁRT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrád Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2025 

Visegrád, Sziget utca 15. 7. ajtó alatti bérlakást, a lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 16. § 
(5) bekezdése alapján 2021. január 1-től további 3 évre 2023. december 31-ig bérbe adja 
a lakás jelenlegi bérlőjének, Friedrich Ivett (2025 Visegrád, Sziget u. 15. 7. ajtó) 
43.420.-Ft/hó bérleti díj ellenében, 

2. Eöry Dénes polgármestert a Friedrich Ivett Larinával kötendő bérleti szerződés 
aláírására. 

  
Határidő: 2020. január 1. 
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. október 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 29-én megtartott 
zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Z-180/2020. (X. 29.) határozata 

 
Lakásbérleti szerződésekről – ZÁRT 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  úgy dönt, nem hosszabbítja meg a lakásbérleti szerződést, mivel a lakások és helyiségek 

bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet alapján ez nem lehetséges a 2025 Visegrád, Sziget utca 15. 6. ajtó alatti 
bérlakásra, 

2. pályázatot ír ki a 2025 Visegrád, Sziget utca 15. 6. ajtó alatti bérlakás bérleti 
jogviszonyára. 
 

(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő:  

bérlő értesítésére: azonnal 
 pályázat kiírására: 2020. november 9. 
 pályázat elbíráslására: 2021. március 31.  
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
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. október 29. 

 



PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a …/2020. (…  …) számú határozatával az állami támogatásból 

létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) 
számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

 
pályázatot ír ki 

 
a Visegrád, Sziget utca 15. szám alatt lévő 6. számú lakás bérleti jogviszonyára 

 
A pályázat benyújtásának módja és címzettje:  
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon Visegrád Város 
Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A pályázati lap beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat 
/rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek /8/2001. (IX.13.) szám alatt.  
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.  
 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető: Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: 
06 (26) 398-255  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatot az önkormányzat Népjóléti Bizottsága értékeli és véleményezi, javaslatát a 
képviselő-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a képviselő-testület dönt.  
 
A pályázat beadásának határideje: 2021. március 16. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31. 
 
A lakás elbírálást követően beköltözhető. 
A lakbér összege 33.400,- Ft/hó. Az új bérlő az első 3 évben csak az éves infláció mértékével 
megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az önkormányzat a lakbért 30%-al emelheti.  
 
Pályázati feltételek:  
- legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes) igazolt visegrádi 
lakcím, 
- vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye 
esetén követelmény),  
- maximum 40 éves életkor (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén 
követelmény), 
- pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonnal (a 
beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény). 
 
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül 
más személlyel.  

http://www.visegrad.hu/
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