
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

181/2020. (XI. 12.) határozata 
 
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola építéséről, 

bővítéséről 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola építésénél a 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B-
22

210
75

20,54 m2 hasznos:
16,14 m2

hasznos:
15,58 m2

41,49 m2

H-
12

pm
 1

80

60
60

11
0

B-24

T  30

21
0

18
0

B-
24

210
100

B-27

21
0

10
0

B-27

21
0

10
0

B-27

21
0

10
0

1023

2020

20

404040

68
10

1,
80

10
3,

05
83

62 6,34 10 5,30 10 5,30 10 5,12 10 2,73 20

80
4,

92
83

J

tűzgátló válaszfal
A2 EI30

tűzgátló válaszfal
A2 EI30

tűzgátló aknafal
C EI30

FLOORGRES INDUSTRIAL
PLOMB 160x320 falburkolat

födémszélre épített
válaszfal előtte
beépített szekrénnyel

tűzgátló elburkolás
C REI15

tűzgátló elburkolás
C REI15

normál
válaszfal

csapadékvíz elvezetés
talpszelemen felett
vezetve

fellépés=15 cm
belépés=30 cm

78 14
0

H-13

78 14
0

H-13

78 14
0

H-13

78 14
0

H-13

78 14
0

H-13

78 14
0

H-13

78 14
0

H-13

78
140

H
F-

14

78
140

H
-1

3

78 14
0

H-13

78
140

H
-1

3

na
gy

tá
bl

ás
 á

lm
. a

s: 
2,

55
5  m

nagyt
áblá

s á
lm

. a
s: 

2,
55

5  m

CSOPORTSZOBA CSOPORTSZOBA CSOPORTSZOBA

CSOPORTSZOBA

nem hasznos alapterület

nem hasznos alapterület

hasznos:
31,14 m2

KÖZLEKEDŐ

2.01
ELŐTÉR

lapburkolat
26,27 m2

2.07
GÉPÉSZETI HELYISÉG

lapburkolat
24,94 m2

20

1,
58

10
1,

40
20

20

1,59

60

3,112025,193032
29,10

29,58

3,
88

3,
88

3,
58

60
3,

58

2,18

43

60
2,

83
30

1,
50

30
2,

83

686868

A
A

B

C

D

födém peremgerenda belső síkja

födém peremgerenda belső síkja

födém peremgerenda belső síkja

fö
dé

m
 p

er
em

ge
re

nd
a

be
lső

 sí
kj

a

tűzgátló aknafal
C EI30

tűzgátló aknafal
C EI30

tűzgátló aknafal
C EI30



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

182/2020. (XI. 12.) határozata 
 

A karácsonyi díszvilágításról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. A karácsonyi díszvilágítás elemei a legkedvezőbb ár alapján, bruttó 567.000 Ft. 

összegért az AQUALING Kft.-től kerül beszerzésre, 
2. a költségeket a költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítom, 
3. a díszvilágítás elemeinek a felszerelésére, felkérem a Városgazdálkodási Csoportot. 
 
 

 
Határidő: advent első vasárnapja 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

183/2020. (XI. 12.) határozata 
 

A VEKOP-5.3.2.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében című 
pályázatról 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. Visegrád Város Önkormányzata benyújtja a „VEKOP-5.3.2.-15 Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázatot kerékpárút építésére, 
2. a pályázat önerő nélküli, becsült költsége, bruttó 342.645.000 Ft., 
3. a kerékpárút pályázat nyomvonala a határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: advent első vasárnapja 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 

A lenti nyomvonalterv a VEKOP-5.3.2.-15 pályázat tárgya. Költségbecslése: 342.645.000 Ft 

 

 

Visegrád, 2020. 11. 12. 
 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

184/2020. (XI. 12.) határozata 
 

Az idősek karácsonyáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. A Népjóléti Bizottság javaslata alapján – a járványhelyzet miatt – idén Karácsonkor 

ünnepi műsor helyett, CBA étkezési utalvány kerül kiküldésre a visegrádi időseknek, 
2. 1.000 forintos címletekben, minden visegrádi idősnek 5.000 forint értékben biztosítok 

étkezési utalványt. 
 
Határidő: advent első vasárnapja 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

185/2020. (XI. 12.) határozata 
 

A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”, azonosítószám: KEHOP-1.4.1-
15-2016-0002) pályázathoz kapcsolódó szerződésekről 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”, azonosítószám: KEHOP-1.4.1-15-
2016-0002) pályázat kapcsán a lefolytatott ajánlatkérés eredményeként: 
1. az ajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó FBC Financial Balance Consulting 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/a.) Megbízási 
Szerződést kötök a pénzügyi audit feladatok ellátása a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosítószámú 
pályázathoz, 

2. az ajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Szabó Csaba Ügyvédi Irodával 
(1054 Budapest, Báthori utca 20.) Megbízási Szerződést kötök a kiegészítő 
ügyvédi/jogi feladatok ellátására a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosítószámú pályázathoz, 

3. az ajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó EconoConsult Projekt Tervezési, 
Fejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.) Megbízási 
Szerződést kötök a projektdoktori feladatok ellátása a „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” című, KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosítószámú 
pályázathoz. 

 
 
 
Határidő: advent első vasárnapja 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

186/2020. (XI. 12.) határozata 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
  
Jóváhagyom a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel: 

módosítom 
 

a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának következő 
pontjait: 

1. Az Alapító Okirat 1.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

székhelye: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. 

2. Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

. 
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 

0
. 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 



 

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

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője (igazgató) a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)  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 szóló foglalkoztatási jogviszony. Az igazgatót 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az igazgató fölötti 
úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere 
gyakorolja. 

4. 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 

 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

187/2020. (XI. 12.) határozata 
 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
1. visszavonom a 175/2020. (X. 29.), 176/2020. (X. 29.), 177/2020. (X. 29.) 

önkormányzati határozatokat, 
2. elfogadom a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát 

módosító okiratot. 
 
(A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
 
Határidő: advent első vasárnapja 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



Okirat száma: 2637-8/2020 

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 – Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 186/2020. 
(XI. 12.); 187/2020. (XI. 12.); 188/2020. (XI. 12.) számú határozataira figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 1.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

székhelye: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. 

2. Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 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 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

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

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője (igazgató) a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)  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 szóló foglalkoztatási jogviszony. Az igazgatót Visegrád Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete menti fel. Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat 
Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 
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4. 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 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

188/2020. (XI. 12.) határozata 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
 
elfogadom a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. 
 
(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: advent első vasárnapja 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Okirat száma: 2637-9/2020 

 
 

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 utca 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 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 szóló foglalkoztatási jogviszony. 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 

 
 
 
Kelt: Visegrád, „időbélyegző szerint” 
 

Eöry Dénes 
polgármester 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

189/2020. (XI. 12.) határozata 
 
Visegrád Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 

Lepence fürdő (Visegrád 1813 hrsz-ú ingatlan) területén és közvetlen 
környékén – véleményezési szakasz lezárásáról 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1) elfogadom Lepence fürdő (Visegrád 1813 hsz-ú ingatlan) területén és közvetlen 

környékén a módosítás véleményezési szakaszának lezárását; 
 

2) felhatalmazom a Főépítészt a véleményezési szakasz anyagának megküldésére az 
Állami Főépítésznek. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

190/2020. (XI. 12.) határozata 
 

„Élő középkor városa” és „Dunakanyar szíve” szlogenek levédéséről 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1) nemzeti védjegy bejelentési eljárást indítok, 
2) „Élő középkor városa”, és „Dunakanyar szíve” szlogenek levédésére Visegrád Város 

Önkormányzata részére, 
3) a bejegyzési eljárás lefolytatására felkérem dr. Csurgay András Zsolt ügyvédet, 
4) az eljárás költségeit a költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítom. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

191/2020. (XI. 12.) határozata 
 
A Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtandó visszatérítendő 

önkormányzati támogatásról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1. Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, a Magyar Falu programban nyert 

tűzoltó gépjármű megvásárlásához, az utófinanszírozás miatt 2.000.000 forint 
visszatérítendő önkormányzati támogatást adok, a költségvetési rendelet általános 
tartaléka terhére. 

2. a támogatást, 2020. december 31. határidővel biztosítom, 
 
(A Támogatási Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

 



 
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 

Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Meggyesi Balázs elnök 
Támogatott 

 
 
 
 

   

 
1. oldal, összesen: 7 oldal 

 
 
 
 

VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Támogató 

 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
Támogatott 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020. november 17. 
 



 
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 

Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Meggyesi Balázs elnök 
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 
 
Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 18735075-2-13 
bankszámlaszám: 64700038-16972258 
képviseli: Meggyesi Balázs elnök 
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 2.000.000- Ft, azaz kettőmillió forint. 

 
 

Támogatott Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 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: Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
b) Levelezési cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

 
Fél 

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

  



 
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 

Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Meggyesi Balázs elnök 
Támogatott 

 
 
 
 

   

 
3. oldal, összesen: 7 oldal 

Felek A Támogató és a Támogatott együttesen. 
 
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 Támogatott pályázatot nyert a Magyar Falu pályázaton 
tűzoltóautó beszerzésre. A támogatási összeg később érkezik meg a Támogatott 
bakszámlájára. A koronavírus járvány terjedése miatt a Támogatott minél hamarabb be 
szeretné szerezni a tűzoltóautót Németországból. 
 

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 

Önkormányzata Polgármestere 191/2020. (XI. 12.) 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 1 hónapon 
belül bemutatja a tűzoltóautó beszerzéséről a számlát. 

 
A TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA 

 
A Támogatás visszafizetésének határideje 

 
5. A Támogatást a Támogatott 2020. december 31. határidővel biztosítja. 
 

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 
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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 Magyar Falu 

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 

Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

Meggyesi Balázs elnök 
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. 
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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 17. 
 
 
  ……………………………………… ……………………………………… 
  Visegrád Város Önkormányzata Visegrád Város Önkormányzata 
  képviseli: Eöry Dénes Polgármester       dr. Szabó Ferenc Jegyző ellenjegyzésével 
  Támogató Támogató 
 
 
  ……………………………………… 
 Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 képviseli: Meggyesi Balázs Elnök 
  Támogatott 
 

Pénzügyi Ellenjegyzés: 
 

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



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

192/2020. (XI. 12.) határozata 
 

Az értékvédelmi szempontból kiemelkedő, a közterületekről látható és az utcaképet 
meghatározó homlokzattal rendelkező épületek homlokzatának, nyílászáróinak, az 

ingatlanok kerítésének felújítására, helyreállítására pályázat kiírásáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1. A településkép védelméről szóló 9/2019. (X. 2.) önkormányzati rendelete, és Visegrád 

Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről szóló 11/2020. (X. 29.) 
önkormányzati rendelete alapján, az értékvédelmi szempontból kiemelkedő, a 
közterületekről látható és az utcaképet meghatározó homlokzattal rendelkező épületek 
homlokzatának, nyílászáróinak, az ingatlanok kerítésének felújítására, helyreállítására 
pályázati kiírást jelentetek meg, 

2. a pályázati felhívás a Visegrádi Hírek decemberi számában, valamint a városi honlapon: 
www.visegrad.hu jelenik meg. 

 
(A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.) 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 12. 

http://www.visegrad.hu/
http://www.visegrad.hu/


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

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

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

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

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

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

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

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

 
Előnyt jelent,  

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

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



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

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

 
A pályázat benyújtása 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban vagy a Visegrád Város honlapján elérhető pályázati 
adatlapon lehet benyújtani 2021. január 15. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre, illetve az 
önkormányzathoz címezve postai úton vagy személyesen. Ez utóbbi esetben a borítékra rá 
kell írni: Utcai homlokzat- és kerítésfelújítási pályázat 2021. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

 
A pályázat elbírálása: 
A főépítész és a műszaki ellenőr előzetes szakvéleményt készít a tervezett felújításról. A 
pályázatokról egy háromtagú döntés-előkészítő bizottság szakmai véleménye alapján a 
mindenkori városfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati bizottság dönt a soros februári 
ülésén. 
A támogatást elnyert pályázóval a polgármester a döntést követő 15 napon belül támogatási 
szerződést köt. 
A támogatási szerződés tartalmazza: 

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

 
A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni véleményezésre, azaz a 
településképi bejelentési eljárást el kell indítani. A településképi bejelentési igazolás 
kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül a felújítást el kell kezdeni! 
 
A támogatás felhasználása, elszámolása 
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs 
lehetőség. A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a településképi 
bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal 
átutalással kerül kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének (2. rész) 
kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és elszámolását követően, az Önkormányzat 
műszaki ellenőrének leigazolása után 15 napon belül átutalással történik. 
A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és 
elszámolására 2022. március 31-ig van lehetőség. 
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