
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

193/2020. (XI. 26.) határozata 
 

 A Danubia Televízió 2021. évre vonatkozó támogatási kérelméről 
 

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 Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2022 Tahitótfalu, Mátyás király 

út 3., képviseli: Tóth Csilla ügyvezető) Danubia Televízió működését a jövőben is fenn 
kívánom tartani – elismerve ezzel a műsorszolgáltató helyi és járási szinten végzett 
közösségi értékteremtő munkáját - ennek érdekében a Danubia Televízió működését a 
2021-es évben 3.750.000.- Ft-tal támogatom 

2. a támogatás összegét az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítja, 
 
(Az Együttműködési Megállapodás 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 26. 
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Együttműködési megállapodás 
 
 
amely létrejött egyrészről a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 
2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3., képviseli: Tóth Csilla ügyvezető), mint 
Médiaszolgáltató, 

másrészről Visegrád Város Önkormányzata ( 2025 Visegrád, Fő u. 81., adószám : 
15393788-2-13., képviseli : Eöry Dénes polgármester), mint Önkormányzat 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 

1) Médiaszolgáltató kijelenti, hogy a Danubia Televízió állandó megnevezésű televíziós 
csatorna (továbbiakban: televízió) műsorainak kizárólagos szerkesztője. 

 
2) Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy  

 
a.) hogy 2021. január 1-től 2021. december 31-ig a városhoz és az önkormányzathoz 
kapcsolódó eseményekről hírösszeállítást, továbbá közvetítést készít és azokat saját 
gyártású műsoraiban bemutatja 
b.) hogy az Önkormányzat hirdetményeit, közérdekű közleményeit térítésmentesen 
közzéteszi 
 

3) Önkormányzat jelen szerződésben kötelezettséget vállal, hogy Médiaszolgáltatót 2021. 
évben 3.750.000.- Forint, azaz hárommillió-hétszázötvenezer Ft támogatásban 
részesíti. Az Önkormányzat a támogatás teljes összegéből 1.250.000.-Ft-ot 2021. 
március 31. napjáig, 1.250.000.-Ft-ot 2021. május 20. napjáig és 1.250.000.-Ft-ot 2021. 
szeptember 20. napjáig átutalja a Médiaszolgáltató Erste Banknál vezetett 11600006-
00000000-32443484 számú számlájára. 

 
4) A támogatás késedelmes megfizetése esetén Önkormányzat késedelmi kamatot köteles 

fizetni, melynek éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. Amennyiben 
önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe 
esik, Médiaszolgáltató jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 
Önkormányzat ebben az esetben is köteles a már teljesített szolgáltatással arányos 
támogatás összegét késedelmi kamatokkal növelten Médiaszolgáltatónak megfizetni. 

 
5) Önkormányzat kötelességet vállal, hogy jelen megállapodás értelmében a részére 

fenntartott műsoridőben bemutatandó, az önkormányzathoz kapcsolódó események, 
hírek, tájékoztatások, egyéb közlemények közzétételi igényéről a televíziót legkésőbb az 
esemény időpontját 5 (öt) munkanappal megelőzően tájékoztatja. A határidőn túl történő 
tájékoztatás esetén Médiaszolgáltató közzétételi kötelezettsége alól mentesül. 

 
6) Felek megállapodnak abban, hogy folyamatos együttműködésük elősegítése érdekében 

mindkét részről kijelölik a kapcsolattartó személyeket, akiknek adatait, elérhetőségeit 
jelen szerződés mellékletében írásban rögzítik, továbbá kijelentik, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltak teljesesítését a kapcsolattartókon keresztül végzik. 
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7) Médiaszolgáltató köteles az Önkormányzat kapcsolattartója által írásos formában 

eljuttatott közzétételi igényeknek az Önkormányzat számára fenntartott műsoridőben 
eleget tenni, amennyiben azok tartalma nem ellenkezik a hatályos jogszabályokkal és 
beilleszthető a televízió Önkormányzat által ismert műsorstruktúrájába. A mellékletben 
megjelölt kapcsolattartókon kívül harmadik személy által támasztott közzétételi 
igénynek Médiaszolgáltató nem köteles eleget tenni. 

 
8) Amennyiben Önkormányzat részéről a Médiaszolgáltató irányában a jelen 
szerződésben meghatározottakon túl további – az Önkormányzat felelősségi körébe 
tartozó, társadalmi közös szükséglet kielégítését szolgáló – igény merül fel, annak 
ellátása a felek külön megállapodása tárgyát képezi. 

 
9) Médiaszolgáltató az Önkormányzat kérésére közzétett tájékoztatások, közlemények 

tartalmáért nem felelős. 
 

10) Felek rögzítik, hogy Médiaszolgáltató jelen megállapodás szerinti közzétételi 
kötelezettségét az Önkormányzat tájékoztatása és igénye szerint köteles teljesíteni, 
mindez azonban nem korlátozza a műsor tartalmának meghatározására és a műsor 
megszerkesztésére irányuló kizárólagos jogát. 

 
11) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás körében készült 

műsorszámok – az Önkormányzat hirdetményeit és közérdekű közleményeit kivéve – a 
televízió saját gyártású műsorszámainak minősülnek, így az azokhoz fűződő szerzői jog 
a Médiaszolgáltatót illeti meg. 

 
12) Médiaszolgáltató archiválja a támogatott műsorszámokat, melyeknek másolatát egy 

példányban legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig a művelődési ház 
könyvtárában leadja, amennyiben Önkormányzat a támogatást teljes egészében átutalta. 
Önkormányzat a másolat felhasználása során különösen köteles a Médiaszolgáltató 
szerzői jogait tiszteletben tartani. Az archivált és átadott műsorokat az Önkormányzat 
semmilyen formában sem másolhatja, harmadik személynek nem adhatja ki. 

 
13) A Felek együttműködésük során a jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint, 

mindenkor törvényesen és a másik fél érdekeire tekintettel kötelesek eljárni.  Ezen belül 
különösen figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyv, az Önkormányzati törvény, 
valamint a Médiatörvény előírásait. 

 
14) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag írásban, felek egyező akarata 

esetén módosítható, valamint jelen megállapodással kapcsolatos nyilatkozataikat írásban 
intézik egymáshoz. 

 
15) Felek kötelezik magukat, hogy a másik féllel kapcsolatban jelen szerződés alapján 

tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, illetve jelen megállapodás 
rendelkezéseit üzleti titokként kezelnek, azokat harmadik személynek vagy szervezetnek 
a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a jogszabályi vagy hatósági 
rendelkezésen alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeken kívül nem adják ki. 
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16) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv, az 
Önkormányzati törvény, valamint a Médiatörvény rendelkezései az irányadóak. 

 
17) Jelen szerződés mellékletével együtt 4 (négy) oldalból és 17 (tizenhét) pontból áll. 

 
Felek jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Dátum: …………………………………………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………… …………………………………………… 
                      Önkormányzat            Médiaszolgáltató 
           Visegrád Város Önkormányzata  Danubia Televízió Médiaszolgáltató 
 (képviseli: Eöry Dénes polgármester)                      Nonprofit Kft. 
       (képviseli: Tóth Csilla ügyvezető) 
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Melléklet 
 
Médiaszolgáltató részéről kijelölt kapcsolattartók: 
 
 
név:  Tóth Csilla 
beosztás: ügyvezető, főszerkesztő 
cím:  2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3. 
telefon: 06/70/940-5034, 06/30/9648-329 
e-mail:  danubiatv@gmail.com 
 
 
akadályoztatása esetén helyettesíti: 
 
 
név:  Balázs Gergely 
beosztás: operatőr, szerkesztő 
cím:  2022 Tahitótfalu, Mátyás király u. 3. 
telefon: 70-425-2980 
e-mail:  info@danubia-televizio.hu, danubiatv@gmail.com 
 
 
A Visegrád Önkormányzata részéről kijelölt kapcsolattartók: 
 
 
név: Eöry Dénes 
beosztás: polgármester 
cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
telefon: 06-26/398-255 
e-mail: polgarmester@visegrad.hu 
 
 
akadályoztatása esetén helyettesíti: 
 
 
név: Grósz Gábor 
beosztás: kommunikációs referens 
cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
telefon: 06-20-356-8131 
e-mail: kronikas@visegrad.hu 
 
 

mailto:info@danubia-televizio.hu
mailto:danubiatv@gmail.com


 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

194/2020. (XI. 26.) határozata 
 

 Az Apátkúti patak Széchenyi utcai híd és a Rigó utca közötti részén a faállomány 
felméréséről 

 
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. Az Apátkúti patak Széchenyi utcai híd és a Rigó utca közötti részén a faállomány 

felmérését Tóth Zsolt egyéni vállalkozó minősített favizsgálótól (FV-18/031), az adott 
ajánlata alapján megrendelem, 

2. a forrást 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 26. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

195/2020. (XI. 26.) határozata 
 

 a Csukavölgy utca csatornázásáról 
 

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 Csukavölgy utcában a Széchenyi utcától a Csukavölgyi u. 266 hrsz.-ig terjedő 

szakaszán a hiányzó csatornavezeték tervezésével, engedélyezésével, ajánlata alapján, 
megbízom a Hydro Regia Kft-t (8000 Székesfehérvár, Kisteleki út 40.), 

2. a forrást a költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítom. 
 
 
Határidő: szerződéskötésre 15 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 26. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

196/2020. (XI. 26.) határozata 
 

 az Ifjúsági Alapból elnyert támogatás módosítási kérelemről 
 

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. Kőmívesné Hoffmann Ildikó részére, Visegrád Város Önkormányzata Kulturális, 

Oktatási és Sport Bizottságának 57/2020. (IX. 7.) határozatában az Ifjúsági Alapból 
2020. évben odaítélt 57.000 forint összeget – kérelmére – engedélyezek, a visegrádi 
iskolások korcsolyázása helyett, síoktatásra felhasználni, 

2. Kőmívesné Hoffmann Ildikó részére, Visegrád Város Önkormányzata Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottságának 56/2020. (IX. 7.) határozatában az Ifjúsági Alapból 
2020. évben odaítélt 80.000 forint összeget – kérelmére – engedélyezek, a visegrádi 
iskolások részére előadott Csillangó Meseműhely/Elrabolt királykisasszonyok elmaradt 
előadás helyett, karácsonyi díszek, ajándékok alapanyagának készítésére fordítani. 

 
Határidő: szerződések módosítására 8 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 26. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

197/2020. (XI. 26.) határozata 
 

 a Templomkertbe ezüstfenyő ültetéséről 
 

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 Templomkertbe, 400/500-as méretű, Picea pungens „Edith” – ezüstfenyőt, 

földlabdával, az alsótekeresi kertészetből – adott ajánlata alapján – megrendelek városi 
karácsonyfának, 

2. a forrást 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 26. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

198/2020. (XI. 26.) határozata 
 

 2021/2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról 
 

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 2021/2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretén belül: 

 

1.1. a 2404-6/2020. iktatószámú pályázó (J. S. É.) a 2020/2021. tanév II. félévére, 
valamint a 2021/2022. tanév I. félévére (összesen: 10 hónap) 10.000 forint/hó 
összegű támogatásban részesül, 
 

1.2. a 2404-5/2020. és 2404-7/2020. iktatószámú pályázók (K. R., Sz. Cs. J.) a 
2020/2021. tanév II. félévére, valamint a 2021/2022. tanév I. félévére (összesen: 
10 hónap) 8.000 forint/hó/fő összegű támogatásban részesülnek, 

 

1.3. a 2404-8/2020. iktatószámú pályázó (H. B.) a 2020/2021. tanév II. félévére, 
valamint a 2021/2022. tanév I. félévére (összesen: 10 hónap) 5.000 forint/hó 
összegű támogatásban részesül, 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. november 26. 


