
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

199/2020. (XII. 10.) határozata 
 

 A Tornacsarnok felújításáról 
 

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 Makovecz Imre életművébe tartozó visegrádi Magyar László Tornacsarnok 

áttervezésével megbízom a Sáros és Társa Építésziroda Betéti Társaságot (székhely: 
1074 Budapest, Barát utca 11. 1. em. képviseli: Sáros László György DLA építész), 

2. a tervezési díj 3.730.000 forint + Áfa, 
3. a tervezési díj a Makovecz Alap keret terhére kerül kifizetésre. 

 
(A tervezési 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. december 10. 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével  
pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi vezető 
adószám: 15731089-2-13 
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
bankszámla száma: 11742087-15393788 
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 
 
másrészről 
 
Sáros és Társa Építésziroda Betéti Társaság 
székhely: 1074 Budapest, Barát utca 11. 1. em. 
képviseli: Sáros László György DLA építész 
Adószám: 28197290-2-42 
cégjegyzékszám: 01-06-112291 
Bankszámlaszám: 11707024-20287603-00000000 
 
mint tervező, a továbbiakban Tervező, 
 
együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel jött létre: 
 

1. A szerződés tárgya:  
 
A Makovecz Imre életművébe tartozó visegrádi Magyar László Tornacsarnok 
felújítása és korszerűsítésének áttervezése, különös tekintettel arra, hogy felújítás 
során, több, jelentős eltakart műszaki probléma került elő, a 1850/2016. (XII. 
23.) Kormányhatározat, és a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 
Tervezési Program szerint. Jelen szerződés Visegrád Város Polgármesterének 
199/2020. (XII. 10.) határozata alapján jött létre. 
 

2. A szerződés teljesítésének határideje:  
2021. január 31., a Tervező előteljesítésre is jogosult. 

 
3. A szerződés ellenértéke és tartalma: 

 
3.1 Az építészeti terv tartalma: 

- teljes kivitelezési tervdokumentáció papír formátumban 4 példányban, 
- elektronikus formátumban (CD-n, PDF formátumban) 1 példányban 

 
3.2 Tervezési díj: 
nettó 3.730.000 forint. 
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4. A szerződés egyéb feltételei 
 

4.2 Tervezőre vonatkozó szerzői rendelkezések. 
A Tervező köteles a munka végzését a vonatkozó jogszabályi előírások 
(különösen az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) szerint kell elvégeznie, 
az alábbi kiegészítésekkel: 
 
4.2.1. Tervező az általa végzett tervezői tevékenység során tartozik folyamatosan 
konzultálni a 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 11. a) és c) pontjára 
tekintettel az abban a szakmai felügyeletre nevesítetten kijelölt Makovecz Imre 
Alapítvánnyal. 
 
4.2.2. Tervező csak a Makovecz Imre Alapítvány által jóváhagyott tervet adhatja 
át teljesítésként. 
  
4.2.3. Tervező tudomásul veszi, hogy az elkészült terven a tervező személyének 
feltüntetése előtt minden esetben a következő felirat szerepel: Makovecz Imre 
terveinek felhasználásával tervezte. 
 
4.2.4. Tervező tudomásul veszi, hogy a terven szerepelnie kell a következő 
feliratnak: „Ez a terv Makovecz Imre szellemi alkotása, bárminemű felhasználása 
Makovecz Imre örökösei vagy az általuk megbízott személy engedélye alapján 
lehetséges.” 
    
4.2.5. Tervező tudomásul veszi, hogy tervezői munkájával nem új szerzői alkotás 
jön létre, annak valamennyi vagyoni joga tervezési díj felett a Makovecz Imre 
örököseit illeti meg. Amennyiben Tervező munkájának eredményeként új szerzői 
jogi alkotás jön létre, úgy Tervező tartozik a szerzői mű vonatkozásában 
Makovecz Imre életműve egységének megőrzése jegyében valamennyi vagyoni 
jogot a tervezési díj felett egy külön nyilatkozattal Makovecz Imre örököseire 
vagy az általuk erre kijelölt személyre átruházni. 
 
4.2. A Megrendelő javaslattételi joga. 
A Megrendelő a szerződés teljesítése során a munkát figyelemmel kíséri, Tervező 
kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az 
elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbblépés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni. 
A Megrendelő a Tervezőnek javaslatot adhat. 
A Tervező a Megrendelő javaslatai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a 
teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni, ha azok 
műszakilag és a Makovecz Imre szellemi örökségét támogató 1. pontban már 
említett Kormányhatározat szerintiek. 
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5. Felek együttműködése, eljáró képviselőik: 
A Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai 
teljesítéséhez speciális szakkérdésekben alvállalkozó közreműködését vegye 
igénybe. A Tervező az alvállalkozó szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben 
úgy felel, mintha a tervezést saját maga végezte volna el. 
 
A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik 
útján messzemenően együttműködnek, a munka ismertetése, értelmezése, 
megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. 
A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik 
ki: 
Megrendelő részéről kijelölt képviselő személy: Balassáné Hegyi Adrienn 
műszaki csoportvezető, 06705039345, Falvai János építész műszaki ellenőr 
06309311817, 
 
Tervező részéről nyilatkozó felelős személy: Sáros László György DLA építész, 
06209218881 

   
6. A Tervező teljesítési- és szavatossági kötelezettsége: 
A Tervező köteles a szerződésben meghatározott munkáját a szerződésben foglalt 
tartalmi követelményeknek, a tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és 
szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és 
gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni. A 
Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott 
dokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak 
kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben 
kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak 
megfelelően felhasználhassa. 
A Tervező köteles a dokumentációkat a szerződésben meghatározott helyen és 
időben szolgáltatni. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli dokumentációk a magyar 
szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a dokumentációnak - a Megrendelő 
közlésétől számított - 5 (öt) munkanapon belül történő kijavítása, hiánypótlása 
kötbérmentes. 
Amennyiben a dokumentációnak, vagy részeinek szolgáltatása a Tervezőnek 
felróható okból 5 (öt) munkanapot meghaladóan késik, naponta a díj 10 %-át 
kitevő késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek. A Felek a kötbér 
összegét a késedelemmel érintett szolgáltatás díjának 50 %-ában maximálják. 

 
7. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége: 
A Tervező szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek 
kivitelezése esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, tekintettel arra, 
hogy a szerződés tárgyát képező Magyar László Tornacsarnok felújítására 
vonatkozó tervet is Tervező készítette, és jelenleg is tervezői művezetéssel segíti 
az épület felújítását. Kivéve azon Tervezőket, akikkel Megrendelő vagy 
Kivitelező önállóan szerződik. Tervező azonban ez esetben is élhet 
véleménynyilvánítással. 
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8. A Tervező teljesítésének módja, helye: 
A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, postára adással 
vagy személyes átadással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának 
számít. A szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa 
megjelölt helyre és személynek (egységnek) történő kézbesítéssel is, átvételi 
elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az 
átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel 
időpontja a teljesítés napjának számít. A teljesítés átvételének napjától 
kezdődően bekövetkezik a Megrendelőnek - a szerződésben meghatározott 
feltételek szerinti - díjfizetési kötelezettsége. 

 
9. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége: 
A Tervező a postára adás, vagy a kézbesítés átvételi elismervénnyel igazolt 
napjától jogosulttá válik a szolgáltatás ellenértékének megfelelő tervezési 
díjszámlájának kiállítására és megküldésére, amelyet a Megrendelő a számla 
kézhezvételétől számított legkésőbb 8 (nyolc) napon belül, vagy a számlán 
feltüntetett fizetési határnappal kiegyenlíteni köteles. A tervezési díjat a fenti 
fizetési határidőben a Tervezőnek a jelen szerződésben feltüntetett 
bankszámlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a 
Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi 
kamat fizetésére köteles. 
 A Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 4 (négy) 
munkanapon belül az átvett dokumentációt köteles átvizsgálni, a 
dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét 
kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. A 
Feleknek ettől számított 3 (három) munkanapon belül a kifogásokat és a 
póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan egyeztetniük kell és pontosan meg kell 
határozniuk az indokolt kifogásokkal érintett tervrészletek tervezési díjösszegét, 
amelyet a Megrendelő, mint még nem teljesített szolgáltatás díjértékét a díjból a 
teljesítésig visszatarthatja. 
A Megrendelő köteles az átvett szolgáltatás teljes díját e szerződésben 
szabályozott fizetési határidőben és módon megfizetni, a díjból kizárólag a 
fentiekben meghatározott póthatáridőzött, át nem vett, kijavítandó, kiegészítendő 
munkarészek ellenértékét tarthatja vissza azok teljesítéséig. 

 
10. A szerződés módosítása: 
A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-
elhatározásukkal módosíthatják. A szerződés módosításának kötelezettségét 
vonja magával a szakértői feladat módosítása, a Megrendelő adatszolgáltatásának 
késedelme és az a körülmény, ha a Megrendelő a dokumentáció kijavítása, 
hiánypótlása címén díjrészletet visszatart.  

 
11. A szerződéstől való elállás, a teljesítés ellehetetlenülése 
Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a teljesítés 
lehetetlenül, vagy a munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni kell, a 
Tervező jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a készültségi fok alapján 
elszámolni. 
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12. Záró rendelkezések: 
E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk-nak a 
szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az épített környezet alakítására és 
védelmére, a sajátos építményekre, a szerzői jogi törvény szerint, valamint a 
Makovecz Imre életművébe tartozó visegrádi Magyar László tornacsarnok 
felújítása és korszerűsítése döntéséről szóló 1850/2016. (XII. 23.) 
Kormányhatározat szerint kell eljárni. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták 
elintézését, beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, 
érvényességével kapcsolatos vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. 
Amennyiben ez sikertelen, alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
kizárólagos döntésének. 

 
A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű 
aláírásukkal látják el. A szerződés 4 példányban készül, amelyből 2 példány a 
Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok 
átvételét aláírásukkal nyugtázzák. 

 
 
Visegrád, 2020. december 15. 
 
 

……………………………….. ……………………………. 
Megrendelő 

Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc 
jegyző 

Tervező 
Sáros László György DLA építész tervező 

Visegrád Város Önkormányzata Sáros és Társa Építésziroda Betéti Társaság 
  

pénzügyi ellenjegyző: Láng Anikó pénzügyi vezető 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

200/2020. (XII. 10.) határozata 
 

 Mobilgátelem tároló felépítéséről, és a településrendezési eszközök módosításáról a 
mobilgátelem tároló elhelyezése érdekében 

 
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 "Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" projekt megvalósításához 

szükséges mobilgátelem tároló helyének a Duna-Ipoly Nemzeti Park által javasolt 
területet (a megépült gát melletti, a telekalakítás alatt álló, Visegrád 028/19 hrsz-ú 
ingatlan) jelölöm ki, 

2. a mobilgátelem tároló megépítéséhez új beépítésre szánt területet jelölök ki a 1. pontban 
meghatározott ingatlanon, 

3. a településrendezési eszközöket módosítom, 
4. az új beépítésre szánt terület kijelöléséhez területrendezési hatósági eljárást kívánok 

lefolytatni jelenlegi szabályozásban szereplő zöldterületi települési térség helyett 
városias települési térség kijelölése érdekében, 

5. a Visegrád 028/10 hrsz-ú ingatlan (a telekalakítási eljárás lefolytatása után Visegrád 
028/19 hrsz-ú ingatlan) területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom, 

6. megbízom a Drobni és Morvay Tájépítész Kft-t (székhely: 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 
86.), hogy az ajánlata alapján, Visegrád, árvízvédelmi és városgazdálkodási terület létesítése 
kapcsán térségi területfelhasználási engedély kérelem mellékleteként a területi hatásvizsgálatot 
elkészítse, 

7. a településrendezési eszközök módosításával, tárgyalásos eljárás keretén belül - a 
határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal – az Eko Építész Kft.-t 
(1015 Budapest, Csalogány utca 6-10. VI/251.) bízom meg, 

8. a településrendezési eszközök módosításának költségére Visegrád Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletének általános tartalék sora terhére 3.359.000 forintot biztosítok.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

             2020. december 10. 









 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

201/2020. (XII. 10.) határozata 
 

 A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" projekten belül, a gáton 
sorompók létesítéséről 

 
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 "Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" projekten belül, a gát két végén, 

illetve a Sportpálya mellett, a gát lezárására sorompók készülnek, 
2. a sorompók megépítésére felkérem a Városgazdálkodási Csoportot. 

 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

202/2020. (XII. 10.) határozata 
 

 A Rigó, és Mátyás király utcákban csatorna tervezésről 
 

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 Rigó utcában, és Mátyás király utcában a patak bal partján, a szennyvízcsatorna 

tervezést a legjobb ajánlatot adó, Hydroregia Kft-től (8000 Székesfehérvár, Kisteleki 
utca 40.) megrendelem,   

2. a szennyvízcsatornák tervezésének költségeit a költségvetés 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. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

203/2020. (XII. 10.) határozata 
 

A Fellegvár Óvoda bővítésének tervezéséről 
 

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 Fellegvár Óvoda bővítésével kapcsolatos építési engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítésével a Stabil Mérnökiroda Kft.-t (2500 Esztergom, IV. Béla király u. 4.) 
3.160.000 forint + Áfa összegért megbízom, 

2. a pénzügyi forrást a költségvetés 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. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

204/2020. (XII. 10.) határozata 
 

A Visegrád belterület 629 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos döntésről 
 

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 Visegrád belterület 629 hrsz-ú ingatlan (természetben: 2025 Visegrád, Kálvária u. 1.) 

adásvételi szerződésére vonatkozóan, Visegrád Város Önkormányzata részére 
bejegyzett elővásárlási joggal nem kívánok élni, 

2. dr. Bekes Beáta ügyvéd értesítésre kerül. 
 
 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

205/2020. (XII. 10.) határozata 
 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 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. Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását – a tervezett módosításokra érkezett képviselői észrevételeket figyelembe 
véve – a veszélyhelyzet megszüntetését követő első rendes bizottsági/képviselő-testületi 
ülésre halasztom. 
 
 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

206/2020. (XII. 10.) határozata 
 

Az iskolabusz értékesítéséről  
 

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 Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Mercedes 0350 típusú HDE 966 

forgalmi rendszámú buszt a többkörös sikertelen értékesítést követően, a Döci-Tours 
(8083 Csákvár, Jókai utca 14.) részére, az adott ajánlata alapján, 2.450.000 forint 
összegért értékesítem. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

207/2020. (XII. 10.) határozata 
 

Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
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 Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervét. 

 
 

(Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 
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VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
2021. 

 
Jelen, 2021. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, a 
Polgármester és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2021. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.  
 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása 
 
Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a 
belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának 
megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg.  
 
Visegrád Város Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás 
megvalósítását tűzte ki célul.  
Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és Visegrád Város Önkormányzata 
működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. 
Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső 
ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés 
és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben. 
 
Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított 
prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.  
 
A Visegrádi Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen 
kötelezettségét – társulási együttműködés alapján - külső szolgáltató látja el.  
 
A kockázati megítélést a belső ellenőrzés Visegrád Város Önkormányzatára kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint 
az IIA Standardok figyelembevételével 
- a belső kontrollrendszer,  
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,  
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és  
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- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.  
 
Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok 
és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a 
kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.  
Visegrád Város Önkormányzata környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.  

 
A tervezett feladatok felsorolása 

 

Sorszám 
Az ellenőrzés 

tárgya 

Az ellenőrzés célja, 
módszerei, 

ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, 

szervezeti 
egység 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
Bizonyosságot adó tevékenység: 

1. 

Az egyes adónemek 
(pl.: általános 

forgalmi adó stb.) 
évi mérlegérték 

megállapításának 
vizsgálata  

 

Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy 
az egyes adónemek (pl.: 
általános forgalmi adó 
stb.) az éves mérlegben 
a vonatkozó 
jogszabályok alapján, 
illetve a NAV 
nyilvántartással 
összhangban kerültek-e 
megállapításra. 
Az ellenőrzés módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: a vizsgálat 
megkezdéséig lezárt 
hónap  

- téves jogszabály 
értelmezés, 

- mérlegvalódiság 
hiánya 
 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

Visegrád Város 
Önkormányzat, az 
adatszolgáltatásért 

a Visegrádi 
Polgármesteri 

Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020. II. félév 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Külső szolgáltató 
által 

megállapított 
időtartam 

2. 

A személyi térítési 
díj és egyéb díjak 

számlázási 
rendjének vizsgálata  

 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
vonatkozó jogszabályok 
alapján megfelelően 
történik-e a térítési díj 
bevételek 
számlakiállítása 
 Az ellenőrzés 

- a számlázás tárgyi 

feltételeinek hiánya,  

- a jogszabályi 

rendelkezések 

ismeretének hiánya  

Pénzügyi 
ellenőrzés  

Visegrádi Fellegvár 
Óvoda, az 

adatszolgáltatásért 
Visegrádi 

Polgármesteri 
Hivatal  

 
 
 
 

2021. I. félév 
 

 
 
 
 

Külső szolgáltató 
által 

megállapított 
időtartam 
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módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: 2020., illetve 
aktuális időszak  
 

 
 
 

3. 

A személyi térítési 
díj és egyéb díjak 

számlázási 
rendjének vizsgálata  

 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
vonatkozó jogszabályok 
alapján megfelelően 
történik-e a térítési díj 
bevételek 
számlakiállítása 
 Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: 2020., illetve 
aktuális időszak  
 

- a számlázás tárgyi 

feltételeinek hiánya,  

- a jogszabályi 

rendelkezések 

ismeretének hiánya  

Pénzügyi 
ellenőrzés  

Visegrád Városi 
Konyha, az 

adatszolgáltatásért 
a Visegrádi 

Polgármesteri 
Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021. I. félév 
 

 
 
 
 
 
 

Külső szolgáltató 
által 

megállapított 
időtartam 

 
 

4. 

A személyi térítési 
díj és egyéb díjak 

számlázási 
rendjének vizsgálata  

 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
vonatkozó jogszabályok 
alapján megfelelően 
történik-e a térítési díj 
bevételek 
számlakiállítása 
 Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: 2020., illetve 
aktuális időszak  
 
 
 
 
 

- a számlázás tárgyi 

feltételeinek hiánya,  

- a jogszabályi 

rendelkezések 

ismeretének hiánya  

Pénzügyi 
ellenőrzés  

Mátyás Király 
Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár, az 
adatszolgáltatásért 

a Visegrádi 
Polgármesteri 

Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021. I. félév 
 

 
 
 
 
 
 

Külső szolgáltató 
által 

megállapított 
időtartam 
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Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás 
meghatározása nem szükséges. 

 
 

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges 
kapacitás  

 
 

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: 5 belső ellenőri nap 
 
Készítette:  
 
Dátum: Budapest, 2020. november 30.  
 

 

  
 

          ……………………………   
    Dr. Hosszuné Szántó Anita 
    belső ellenőrzési vezető  
 

A 2021. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése: 
 
Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított 
prioritásokon alapul. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § 
előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves 
ellenőrzési terv tartalmát. 
Visegrád Város Önkormányzata környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a 
belső ellenőrzés. 
 
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások 
figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.  
A 2021. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása 
Visegrád Város Önkormányzata működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.  
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Visegrád Város Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, 
amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  
 
 
 
 
Dátum:  
  
 ………………………………   

         jegyző 
 
 
Jóváhagyta:   Visegrád Város Önkormányzata ……………………………………….  ……………………… számú határozatával. 
 
 
 

……………………………………                                                                                                              …….. ……………………………. 
polgármester                         jegyző 
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VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
2021.  

 
Jelen, 2021.  évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításai, az Elnök 
és a Jegyző tapasztalatai és a 2021.  évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembevételével készült. 
 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása 
 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat ) 2021.  évi belső ellenőrzési tervének 
összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott 
érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott 
javaslatok végrehajtásával teremtődik meg.  
Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a 
vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.  Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint 
tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős 
irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az 
azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben. 
Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat kötelező és az általa önként vállalt feladatok 
végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.  
Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított 
prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.  
A Visegrádi Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen 
kötelezettséget külső szolgáltatóval látja el. Tekintettel erre az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított 
kapacitás meghatározása nem szükséges.  
 
Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, 
valamint az IIA Standardok figyelembevételével 
- a belső kontrollrendszer,  
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,  
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és  
- az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg. 
Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javaslatok, a 
korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a 
kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.  
Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.  
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A tervezett feladatok felsorolása 

Sorszám Az ellenőrzés tárgya 

Az ellenőrzés célja, 
módszerei, 

ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, 

szervezeti 
egység 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 

nap) 

1. 

Vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettség 

szabályozottságának és 
teljesítésének 

vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy 
a 
vagyonnyilatkozattétel 
rendjének szabályozása 
megfelel-e a vonatkozó 
jogszabályi 
rendelkezéseknek, 
illetve a teljesítés 
megtörtént-e? 
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokuementum elemzés, 
adatfeldolgozás 
Az ellenőrzendő 
időszak: 2020. évi, 
illetve aktuális időszak 

- szabályozás hiánya,  

- a 

vagyonnyilatkozattét

el elmarad 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Önkormányzat  

 
 
 
 
 
 
 
 
2021. II. félév 

 
 
 
 
 
 
 

Külső 
szolgáltató által 
meghatározott 

időtartam  
 
 
 
 
 

 
A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges 

kapacitás  
 

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő:  5 belső ellenőri nap 
 
Készítette:  
 
Dátum: Budapest, 2020. november 30. 

 
          ……………………………   
    Dr. Hosszuné Szántó Anita 
    belső ellenőrzési vezető  



 3 

 
A 2021.  évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése: 

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021.  évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritásokon alapul. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § 
előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves 
ellenőrzési terv tartalmát. 
Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés. 
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások 
figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.  
A 2021.  évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása 
az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.  
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben 
forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  
 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
  
 ………………………………   

         jegyző 
 
 
Jóváhagyta: Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat  …………………………………….……………………… számú határozatával. 
 
 

 
 
 

……………………………………                                                                                                              ……..……………………………. 
elnök                                       jegyző 

 
 
                   
                 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

208/2020. (XII. 10.) határozata 
 

Pályázati kiírás a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére 
 

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. pályázatot írok ki, Visegrád Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

Visegrádi Városfejlesztési Kft., ügyvezetői munkakörének betöltésére. 
 
 

(A Pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



Pályázati felhívás 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft. 

Ügyvezető 

 munkakör betöltésére. 

A pályázóval szemben támasztott elvárások:  

• felsőfokú végzettség mérnöki vagy gazdasági területen 
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office) 
• szervezési, tervezési és pénzügyi ismeretek 
• projektmanagement ismeret 

Elvárt készségekkel, képességek: 

• motivációs készség 
• analitikus, elemző gondolkodásmód 
• stratégiai gondolkodásmód 
• magas szintű kommunikációs készség 
• teljesítmény orientáltság 
• együttműködő készség 
• döntéshozatali képesség 
• koncepcionális gondolkodás 

Előnyt jelent: 

• helyismeret 

Munkavégzés helye: 

Visegrád 

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz, szakmai pályázati anyag a hirdetett 
munkakör vonatkozásában, illetve motivációs levél csatolásával és a pályázni 
kívánt munkakör megjelölésével a visegrad@visegrad e-mail címre vagy az Eöry Dénes 
polgármester, Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre várunk 2020. 
január 25-ig.  

 

Visegrád, 2020. 12. 15. 

 

Eöry Dénes 

Polgármester 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

209/2020. (XII. 10.) határozata 
 

A Ruritage 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. A RURITAGE (Rural regeneration through systemic heritage-led strategies), 

támogatási szerződés azonosító száma: 776465 projekthez kapcsoló Megbízási 
Szerződéseket megkötöm. 
 

(A Megbízási Szerződések a határozat mellékletét tartalmazzák.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Visegrád Város Önkormányzata (Székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
Adószám: 15731089-2-13; képviseli Eőry Dénes polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészről Cseke László ( 

) mint Megbízott (a továbbiakban mint megbízott között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

1. Előzmények 

Visegrád Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész a Bolognai Egyetem (Alma Mater 
Studiorum – Universitá di Bologna), mint projektvezető koordinátor által RURITAGE elnevezéssel, 
2017. szeptember 9-én, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) keretében 
benyújtott nyertes pályázati kiírásban (Sc5-21-2016-2017: Cultural Heritage as a driver for 
sustainable growth)   

2. A Szerződés Tárgya 

Jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a (Rural regeneration 
through systemic heritage-led strategies, támogatási szerződés azonosító száma: 776465) projekthez 
kapcsolódó következő feladatok elvégzését: palotajátékok és lovagi tornák és képzések 
tapasztalatainak megosztása, rendezvények vonzerejének fejlesztése; javaslattétel 
együttműködésekre turisztikai fejlesztés területén; javaslattétel kompakt szolgáltatási csomagokra; 
nemzetközi és hazai adatgyűjtés és kezelés rendszerének szervezése és támogatása, disszeminációs 
feladatok végzése; a munkaprogram, a koordinátor, a munkacsomag vezetők, az ÉMI Nonprofit Kft. 
mint tanácsadó figyelembevételével, a Megbízó iránymutatásai alapján.   

3. A Megbízott Kötelességei 

 

3.1.  Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. 

3.2. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő károk őt terhelik. 

3.3. Megbízott köteles Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén 
anélkül is tájékoztatni különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 

3.4. Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére nincsen mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag 
haladéktalanul értesíteni kell. 

3.5. A megbízott köteles a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

3.6. Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatos tudomására jutott információkat 
bizalmasan kezelni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatban információt harmadik fél részére a 
Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. 

3.7. Megbízott feladatait a megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hogy ellássa. 



3.8. A projekthez kapcsolódó feladatokat, a feladatok elvégzésének határidejét a Megbízó határozza 
meg és ellenőrzi azok végrehajtását. A Megbízott köteles az elvégzett munkákról, a projekt 
előrehaladásának megfelelően, rendszeresen beszámolni.    

4. Megbízó Kötelezettségei 

4.1. Minden elvárást közöni, és teljes információt nyújtani Megbízottnak a feladatokra vonatkozó 
követelményekről. 

4.2 Segítséget nyújtani a Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsát minden, a feladatokra 
vonatkozó, munkájához szükséges információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a 
feladatokkal kapcsolatos adatot. A feladat teljesítéséhez szükséges Megbízói hatáskörbe tartozó 
dokumentumot, iratot, információt haladéktalanul átadja a Megbízottnak. 

4.3. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni Megbízott 
számára a jelen szerződés 7.2. és 7.3. pontjában rögzítettek szerint. 

5. Szolgáltatások Időtartama 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2020. november 16. napjától határozott időre, 
2022. május 31-ig szól. a megbízás teljesítése folyamatos. 

5.2. Amennyiben a konzorcium vezetője az EU –val egyetértésben a projekt időtartamának 
meghosszabbításáról intézkedik, a szerződés a meghosszabbított időtartam végéig lesz érvényes. 

6. A feladat ellátásának helye 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a megbízásos jogviszony keretében végzett feladatok ellátásának 
helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81.)  Megbízó utasítására a 
munkavégzés egyeztetések, vagy szakmai ismeretszerzés érdekében más helyszíneken is 
történhetnek. 

7. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

7.1. Megbízó által megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséért Megbízott megbízási díjat (a továbbiakban „Díj”) fizet.  

7.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 
órabérben (munkaóra jegyzék alapján) kerül elszámolásra Bruttó 5950 Ft/óra, azaz ötezerkilencszáz-
ötven forint/óra összegben. A teljes megbízási díj havonta, a munkaóra jegyzék alapján történő 
kifizetéssel történik a megbízott számlájára történő átutalással. A felek az összes projekt végéig 
felmerülő óraszámot 350 munkaórában határozzák meg. 

7.3. A külföldi szakmai utak költségelszámolása ettől elválasztva, a felmerülő számlák alapján 
történik. 

8. Felelősség 

A jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén az okozott kárért a Felek polgári jog szabályai 
szerint felelnek. 

  



 

9. A Szerződés Megszűnése 

9.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában – a határozott időtartamra tekintettel – kizárják a rendes 
felmondás jogát.  

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a, a határozott időtartam elteltével, illetve hosszabbítás esetén (5.2 pont) a projekt módosított 
véghatáridejével. 

b, közös megegyezéssel, 

c, azonnali hatályú felmondással (szerződésszegés esetén) 

9.3. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél írásbeli nyilatkozatával jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően 
határidő tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el. 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses jogviszony alapján vállalt 
kötelezettségeiket egymással együttműködve, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, 
jogaikat jóhiszeműen, a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. A Megbízó a 
szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízottal, így köteles minden 
információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
érintett szerződés eredményességét, vagy határidőre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy 
gátolják. A megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen szerződés teljesítése szempontjából 
releváns, és a Megbízott működését érintő körülmény változásáról értesíteni. 

10.3. Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

10.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott tevékenységből származó minden 
tény, adat, információ, valamint a jelen jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, továbbá felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során 
végzett munka eredménye a Megbízó tulajdonában marad, azzal továbbiakban a Megbízó 
rendelkezik.  Az üzleti titoknak minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik 
szerződő fél beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási kötelezettség jelen 
szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen történő megszűnése esetén, az azt követő 
határozatlan ideig terheli a feleket. A titoktartás nem terjed ki azokra az információkra, amelyek 
jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. 

10.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitákat 
egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló 
egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén hatáskörtől függően 
kikötik a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

10.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – megfelelő rendelkezéseit kell elsősorban 
alkalmazni.  



Jelen megállapodást szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mit akaratukkal mindenben 
megegyezőt 3 példányban írják alá, melyből 2 példány a Megbízót, míg egy példány a megbízottat 
illeti meg.  

 

Visegrád, 2020. december 10. 

 

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

                             Megbízó      Megbízott 

         Visegrád Város Önkormányzata                 Cseke László 

        képviseli: Eőry Dénes polgármester                 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Visegrád Város Önkormányzata (Székhely: 2025Visegrád, Fő utca 81. 
Adószám: 15731089-2-13; képviseli Eőry Dénes polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészről Dr. Bethlendi András ( 

) mint Megbízott (a továbbiakban mint megbízott között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

1. Előzmények 

Visegrád Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész a Bolognai Egyetem (alma Mater 
Studiorum – Universitá di Bologna), mint projektvezető koordinátor altal RURITAGR elnevezéssel, 
2017. szeptember 9-én, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) keretében 
benyújtott nyertes pályázati kiírásban (Sc5-21-2016-2017: Cultural Heritage as a driver for 
sustainable growth)   

2. A Szerződés Tárgya 

Jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a RURITAGE (Rural 
regeneration through systemic heritage-led strategies, támogatási szerződés azonosító száma: 
776465) projekthez kapcsolódó következő feladatok elvégzését: fenntartható üzleti modellek 
megfogalmazása a helyi  lehetőségek figyelembevételével, nemzetközi példák alapján; kulturális és 
művészeti események szervezésének fejlesztése, gazdasági megalapozása; turisztikai fejlesztések 
gazdasági vonatkozásai; javaslattétel kompakt szolgáltatási csomagokra; adatgyűjtés és kezelés 
rendszerének pénzügyi-tanácsadói támogatása, disszeminációs feladatok végzése a munkaprogram 
alapján,  a koordinátor, a munkacsomag vezetők, az ÉMI Nonprofit Kft. mint tanácsadó 
figyelembevételével, a Megbízó iránymutatásai alapján.   

3. A Megbízott Kötelességei 

 

3.1.  Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. 

3.2. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő károk őt terhelik. 

3.3. Megbízott köteles Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén 
anélkül is tájékoztatni különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 

3.4. Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére nincsen mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag 
haladéktalanul értesíteni kell. 

3.5. A megbízott köteles a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

3.6. Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatos tudomására jutott információkat 
bizalmasan kezelni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatban információt harmadik fél részére a 
Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. 



3.7. Megbízott feladatait a megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hogy ellássa. 

3.8. A projekthez kapcsolódó feladatokat, a feladatok elvégzésének határidejét a Megbízó határozza 
meg és ellenőrzi azok végrehajtását. A Megbízott köteles az elvégzett munkákról, a projekt 
előrehaladásának megfelelően, rendszeresen beszámolni.    

4. Megbízó Kötelezettségei 

4.1. Minden elvárást közöni, és teljes információt nyújtani Megbízottnak a feladatokra vonatkozó 
követelményekről. 

4.2 Segítséget nyújtani a Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsát minden, a feladatokra 
vonatkozó, munkájához szükséges információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a 
feladatokkal kapcsolatos adatot. A feladat teljesítéséhez szükséges Megbízói hatáskörbe tartozó 
dokumentumot, iratot, információt haladéktalanul átadja a Megbízottnak. 

4.3. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni Megbízott 
számára a jelen szerződés 7.2. és 7.3. pontjában rögzítettek szerint. 

5. Szolgáltatások Időtartama 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2020. november 16. napjától határozott időre, 
2022. május 31-ig szól. a megbízás teljesítése folyamatos. 

5.2. Amennyiben a konzorcium vezetője az EU –val egyetértésben a projekt időtartamának 
meghosszabbításáról intézkedik, a szerződés a meghosszabbított időtartam végéig lesz érvényes. 

6. A feladat ellátásának helye 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a megbízásos jogviszony keretében végzett feladatok ellátásának 
helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81.)  Megbízó utasítására a 
munkavégzés egyeztetések, vagy szakmai ismeretszerzés érdekében más helyszíneken is 
történhetnek. 

7. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

7.1. Megbízó által megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséért Megbízott megbízási díjat (a továbbiakban „Díj”) fizet.  

7.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 
órabérben (munkaóra jegyzék alapján) kerül elszámolásra Bruttó 5995 Ft/óra, azaz ötezerkilencszáz-
ötven forint/óra összegben. A teljes megbízási díj havonta, a munkaóra jegyzék alapján történő 
kifizetéssel történik a megbízott számlájára történő átutalással. A felek az összes projekt végéig 
felmerülő óraszámot 350 munkaórában határozzák meg. 

7.3. A külföldi szakmai utak költségelszámolása ettől elválasztva, a felmerülő számlák alapján 
történik. 

8. Felelősség 

A jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén az okozott kárért a Felek polgári jog szabályai 
szerint felelnek. 

  



 

9. A Szerződés Megszűnése 

9.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában – a határozott időtartamra tekintettel – kizárják a rendes 
felmondás jogát.  

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a, a határozott időtartam elteltével, illetve hosszabbítás esetén (5.2 pont) a projekt módosított 
véghatáridejével. 

b, közös megegyezéssel, 

c, azonnali hatályú felmondással (szerződésszegés esetén) 

9.3. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél írásbeli nyilatkozatával jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően 
határidő tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el. 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses jogviszony alapján vállalt 
kötelezettségeiket egymással együttműködve, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, 
jogaikat jóhiszeműen, a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. A Megbízó a 
szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízottal, így köteles minden 
információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
érintett szerződés eredményességét, vagy határidőre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy 
gátolják. A megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen szerződés teljesítése szempontjából 
releváns, és a Megbízott működését érintő körülmény változásáról értesíteni. 

10.3. Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

10.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott tevékenységből származó minden 
tény, adat, információ, valamint a jelen jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, továbbá felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során 
végzett munka eredménye a Megbízó tulajdonában marad, azzal továbbiakban a Megbízó 
rendelkezik.  Az üzleti titoknak minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik 
szerződő fél beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási kötelezettség jelen 
szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen történő megszűnése esetén, az azt követő 
határozatlan ideig terheli a feleket. A titoktartás nem terjed ki azokra az információkra, amelyek 
jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. 

10.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitákat 
egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló 
egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén hatáskörtől függően 
kikötik a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

10.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – megfelelő rendelkezéseit kell elsősorban 
alkalmazni.  



Jelen megállapodást szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mit akaratukkal mindenben 
megegyezőt 3 példányban írják alá, melyből 2 példány a Megbízót, míg egy példány a megbízottat 
illeti meg.  

 

Visegrád, 2020. december 10. 

 

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

                             Megbízó      Megbízott 

         Visegrád Város Önkormányzata                 Dr. Bethlendi András 

        képviseli: Eőry Dénes polgármester  

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető                



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Visegrád Város Önkormányzata (Székhely: 2025Visegrád, Fő utca 81. 
Adószám: 15731089-2-13; képviseli Eőry Dénes polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészről Nagy Zoltán László ( 

) mint Megbízott (a továbbiakban mint megbízott között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

1. Előzmények 

Visegrád Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész a Bolognai Egyetem (Alma Mater 
Studiorum – Universitá di Bologna), mint projektvezető koordinátor által RURITAGE elnevezéssel, 
2017. szeptember 9-én, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) keretében 
benyújtott nyertes pályázati kiírásban (Sc5-21-2016-2017: Cultural Heritage as a driver for 
sustainable growth)   

2. A Szerződés Tárgya 

Jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a RURITAGE (Rural 
regeneration through systemic heritage-led strategies, támogatási szerződés azonosító száma: 
776465) projekthez kapcsolódó következő feladatok elvégzését: logisztikai tanácsadás, kulturális és 
művészeti események szervezésének fejlesztése; logisztikai tanácsadás turisztikai fejlesztésre; 
javaslattétel kompakt szolgáltatási csomagokra; adatgyűjtés és kezelés rendszerének logisztikai-
tanácsadói támogatása, disszeminációs feladatok végzése; a munkaprogram, a koordinátor, a 
munkacsomag vezetők, az ÉMI Nonprofit Kft. mint tanácsadó figyelembevételével, a Megbízó 
iránymutatásai alapján.   

3. A Megbízott Kötelességei 

 

3.1.  Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. 

3.2. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő károk őt terhelik. 

3.3. Megbízott köteles Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén 
anélkül is tájékoztatni különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 

3.4. Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére nincsen mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag 
haladéktalanul értesíteni kell. 

3.5. A megbízott köteles a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

3.6. Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatos tudomására jutott információkat 
bizalmasan kezelni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatban információt harmadik fél részére a 
Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. 

3.7. Megbízott feladatait a megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hogy ellássa. 



3.8. A projekthez kapcsolódó feladatokat, a feladatok elvégzésének határidejét a Megbízó határozza 
meg és ellenőrzi azok végrehajtását. A Megbízott köteles az elvégzett munkákról, a projekt 
előrehaladásának megfelelően, rendszeresen beszámolni.    

4. Megbízó Kötelezettségei 

4.1. Minden elvárást közöni, és teljes információt nyújtani Megbízottnak a feladatokra vonatkozó 
követelményekről. 

4.2 Segítséget nyújtani a Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsát minden, a feladatokra 
vonatkozó, munkájához szükséges információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a 
feladatokkal kapcsolatos adatot. A feladat teljesítéséhez szükséges Megbízói hatáskörbe tartozó 
dokumentumot, iratot, információt haladéktalanul átadja a Megbízottnak. 

4.3. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni Megbízott 
számára a jelen szerződés 7.2. és 7.3. pontjában rögzítettek szerint. 

5. Szolgáltatások Időtartama 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2020. november 16. napjától határozott időre, 
2022. május 31-ig szól. a megbízás teljesítése folyamatos. 

5.2. Amennyiben a konzorcium vezetője az EU –val egyetértésben a projekt időtartamának 
meghosszabbításáról intézkedik, a szerződés a meghosszabbított időtartam végéig lesz érvényes. 

6. A feladat ellátásának helye 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a megbízásos jogviszony keretében végzett feladatok ellátásának 
helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81.)  Megbízó utasítására a 
munkavégzés egyeztetések, vagy szakmai ismeretszerzés érdekében más helyszíneken is 
történhetnek. 

7. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

7.1. Megbízó által megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséért Megbízott megbízási díjat (a továbbiakban „Díj”) fizet.  

7.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 
órabérben (munkaóra jegyzék alapján) kerül elszámolásra Bruttó 5950 Ft/óra, azaz ötezerkilencszáz-
ötven forint/óra összegben. A teljes megbízási díj havonta, a munkaóra jegyzék alapján történő 
kifizetéssel történik a megbízott számlájára történő átutalással. A felek az összes projekt végéig 
felmerülő óraszámot 350 munkaórában határozzák meg. 

7.3. A külföldi szakmai utak költségelszámolása ettől elválasztva, a felmerülő számlák alapján 
történik. 

8. Felelősség 

A jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén az okozott kárért a Felek polgári jog szabályai 
szerint felelnek. 

  



 

9. A Szerződés Megszűnése 

9.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában – a határozott időtartamra tekintettel – kizárják a rendes 
felmondás jogát.  

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a, a határozott időtartam elteltével, illetve hosszabbítás esetén (5.2 pont) a projekt módosított 
véghatáridejével. 

b, közös megegyezéssel, 

c, azonnali hatályú felmondással (szerződésszegés esetén) 

9.3. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél írásbeli nyilatkozatával jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően 
határidő tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el. 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses jogviszony alapján vállalt 
kötelezettségeiket egymással együttműködve, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, 
jogaikat jóhiszeműen, a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. A Megbízó a 
szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízottal, így köteles minden 
információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
érintett szerződés eredményességét, vagy határidőre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy 
gátolják. A megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen szerződés teljesítése szempontjából 
releváns, és a Megbízott működését érintő körülmény változásáról értesíteni. 

10.3. Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

10.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott tevékenységből származó minden 
tény, adat, információ, valamint a jelen jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, továbbá felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során 
végzett munka eredménye a Megbízó tulajdonában marad, azzal továbbiakban a Megbízó 
rendelkezik.  Az üzleti titoknak minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik 
szerződő fél beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási kötelezettség jelen 
szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen történő megszűnése esetén, az azt követő 
határozatlan ideig terheli a feleket. A titoktartás nem terjed ki azokra az információkra, amelyek 
jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. 

10.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitákat 
egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló 
egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén hatáskörtől függően 
kikötik a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

10.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – megfelelő rendelkezéseit kell elsősorban 
alkalmazni.  



Jelen megállapodást szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mit akaratukkal mindenben 
megegyezőt 3 példányban írják alá, melyből 2 példány a Megbízót, míg egy példány a megbízottat 
illeti meg.  

 

Visegrád, 2020. december 10. 

 

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

                             Megbízó      Megbízott 

         Visegrád Város Önkormányzata                 Nagy Zoltán László 

        képviseli: Eőry Dénes polgármester   

 

  

Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető               



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Visegrád Város Önkormányzata (Székhely: 2025Visegrád, Fő utca 81. 
Adószám: 15731089-2-13; képviseli Eőry Dénes polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészről Cseke András ( 

) mint Megbízott (a továbbiakban mint megbízott között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

1. Előzmények 

Visegrád Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész a Bolognai Egyetem (Alma Mater 
Studiorum – Universitá di Bologna), mint projektvezető koordinátor által RURITAGE elnevezéssel, 
2017. szeptember 9-én, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) keretében 
benyújtott nyertes pályázati kiírásban (Sc5-21-2016-2017: Cultural Heritage as a driver for 
sustainable growth)   

2. A Szerződés Tárgya 

Jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a RURITAGE (Rural 
regeneration through systemic heritage-led strategies, támogatási szerződés azonosító száma: 
776465) projekthez kapcsolódó következő feladatok elvégzését: Általános kapcsolattartás és 
képviselet a nemzetközi találkozókon, egész éves gyakoriságú kulturális és művészeti események 
szervezésének fejlesztése; javaslattétel kompakt kulturális és rendezvény jellegű szolgáltatási 
csomagokra; adatgyűjtés és kezelés rendszerének szervezői-tanácsadói támogatása, disszeminációs 
feladatok végzése; a munkaprogram, a koordinátor, a munkacsomag vezetők, az ÉMI Nonprofit Kft. 
mint tanácsadó figyelembevételével, a Megbízó iránymutatásai alapján.   

3. A Megbízott Kötelességei 

 

3.1.  Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. 

3.2. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő károk őt terhelik. 

3.3. Megbízott köteles Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén 
anélkül is tájékoztatni különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 

3.4. Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére nincsen mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag 
haladéktalanul értesíteni kell. 

3.5. A megbízott köteles a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

3.6. Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatos tudomására jutott információkat 
bizalmasan kezelni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatban információt harmadik fél részére a 
Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. 

3.7. Megbízott feladatait a megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hogy ellássa. 



3.8. A projekthez kapcsolódó feladatokat, a feladatok elvégzésének határidejét a Megbízó határozza 
meg és ellenőrzi azok végrehajtását. A Megbízott köteles az elvégzett munkákról, a projekt 
előrehaladásának megfelelően, rendszeresen beszámolni.    

4. Megbízó Kötelezettségei 

4.1. Minden elvárást közöni, és teljes információt nyújtani Megbízottnak a feladatokra vonatkozó 
követelményekről. 

4.2 Segítséget nyújtani a Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsát minden, a feladatokra 
vonatkozó, munkájához szükséges információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a 
feladatokkal kapcsolatos adatot. A feladat teljesítéséhez szükséges Megbízói hatáskörbe tartozó 
dokumentumot, iratot, információt haladéktalanul átadja a Megbízottnak. 

4.3. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni Megbízott 
számára a jelen szerződés 7.2. és 7.3. pontjában rögzítettek szerint. 

5. Szolgáltatások Időtartama 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2020. november 16. napjától határozott időre, 
2022. május 31-ig szól. a megbízás teljesítése folyamatos. 

5.2. Amennyiben a konzorcium vezetője az EU –val egyetértésben a projekt időtartamának 
meghosszabbításáról intézkedik, a szerződés a meghosszabbított időtartam végéig lesz érvényes. 

6. A feladat ellátásának helye 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a megbízásos jogviszony keretében végzett feladatok ellátásának 
helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81.)  Megbízó utasítására a 
munkavégzés egyeztetések, vagy szakmai ismeretszerzés érdekében más helyszíneken is 
történhetnek. 

7. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

7.1. Megbízó által megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséért Megbízott megbízási díjat (a továbbiakban „Díj”) fizet.  

7.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 
órabérben (munkaóra jegyzék alapján) kerül elszámolásra Bruttó 5950 Ft/óra, azaz ötezerkilencszáz-
ötven forint/óra összegben. A teljes megbízási díj havonta, a munkaóra jegyzék alapján történő 
kifizetéssel történik a megbízott számlájára történő átutalással. A felek az összes projekt végéig 
felmerülő óraszámot 350 munkaórában határozzák meg. 

7.3. A külföldi szakmai utak költségelszámolása ettől elválasztva, a felmerülő számlák alapján 
történik. 

8. Felelősség 

A jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén az okozott kárért a Felek polgári jog szabályai 
szerint felelnek. 

  



 

9. A Szerződés Megszűnése 

9.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában – a határozott időtartamra tekintettel – kizárják a rendes 
felmondás jogát.  

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a, a határozott időtartam elteltével, illetve hosszabbítás esetén (5.2 pont) a projekt módosított 
véghatáridejével. 

b, közös megegyezéssel, 

c, azonnali hatályú felmondással (szerződésszegés esetén) 

9.3. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél írásbeli nyilatkozatával jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően 
határidő tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el. 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses jogviszony alapján vállalt 
kötelezettségeiket egymással együttműködve, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, 
jogaikat jóhiszeműen, a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. A Megbízó a 
szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízottal, így köteles minden 
információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
érintett szerződés eredményességét, vagy határidőre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy 
gátolják. A megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen szerződés teljesítése szempontjából 
releváns, és a Megbízott működését érintő körülmény változásáról értesíteni. 

10.3. Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

10.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott tevékenységből származó minden 
tény, adat, információ, valamint a jelen jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, továbbá felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során 
végzett munka eredménye a Megbízó tulajdonában marad, azzal továbbiakban a Megbízó 
rendelkezik.  Az üzleti titoknak minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik 
szerződő fél beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási kötelezettség jelen 
szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen történő megszűnése esetén, az azt követő 
határozatlan ideig terheli a feleket. A titoktartás nem terjed ki azokra az információkra, amelyek 
jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. 

10.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitákat 
egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló 
egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén hatáskörtől függően 
kikötik a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

10.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – megfelelő rendelkezéseit kell elsősorban 
alkalmazni.  



Jelen megállapodást szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mit akaratukkal mindenben 
megegyezőt 3 példányban írják alá, melyből 2 példány a Megbízót, míg egy példány a megbízottat 
illeti meg.  

 

Visegrád, 2020. december 10. 

 

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

                             Megbízó      Megbízott 

         Visegrád Város Önkormányzata                 Cseke András 

        képviseli: Eöry Dénes polgármester   

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető               
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Visegrád Város Önkormányzata (Székhely: 2025Visegrád, Fő utca 81. 
Adószám: 15731089-2-13; képviseli Eőry Dénes polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészről Zeller Róbert ( 

) mint Megbízott (a továbbiakban mint megbízott között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

1. Előzmények 

Visegrád Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész a Bolognai Egyetem (Alma Mater 
Studiorum – Universitá di Bologna), mint projektvezető koordinátor által RURITAGE elnevezéssel, 
2017. szeptember 9-én, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) keretében 
benyújtott nyertes pályázati kiírásban (Sc5-21-2016-2017: Cultural Heritage as a driver for 
sustainable growth)   

2. A Szerződés Tárgya 

Jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a RURITAGE (Rural 
regeneration through systemic heritage-led strategies, támogatási szerződés azonosító száma: 
776465) projekthez kapcsolódó következő feladatok elvégzését: tanácsadás a vendéglátás és helyi 
élelmiszerek felhasználása a vendéglátásban területen, kulturális és művészeti események 
szervezésének fejlesztése; javaslattétel Visegrádon és környékén kialakítandó kompakt szolgáltatási 
csomagokra, beleértve a vendéglátási lehetőségek kihasználását; adatgyűjtés és kezelés 
rendszerének vendéglátó oldali tanácsadói támogatása, disszeminációs feladatok végzése; a 
munkaprogram, a koordinátor, a munkacsomag vezetők, az ÉMI Nonprofit Kft. mint tanácsadó 
figyelembevételével, a Megbízó iránymutatásai alapján.   

3. A Megbízott Kötelességei 

 

3.1.  Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. 

3.2. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő károk őt terhelik. 

3.3. Megbízott köteles Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén 
anélkül is tájékoztatni különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 

3.4. Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére nincsen mód. Ilyen esetben a Megbízót utólag 
haladéktalanul értesíteni kell. 

3.5. A megbízott köteles a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

3.6. Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatos tudomására jutott információkat 
bizalmasan kezelni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatban információt harmadik fél részére a 
Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. 
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3.7. Megbízott feladatait a megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hogy ellássa. 

3.8. A projekthez kapcsolódó feladatokat, a feladatok elvégzésének határidejét a Megbízó határozza 
meg és ellenőrzi azok végrehajtását. A Megbízott köteles az elvégzett munkákról, a projekt 
előrehaladásának megfelelően, rendszeresen beszámolni.    

4. Megbízó Kötelezettségei 

4.1. Minden elvárást közöni, és teljes információt nyújtani Megbízottnak a feladatokra vonatkozó 
követelményekről. 

4.2 Segítséget nyújtani a Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsát minden, a feladatokra 
vonatkozó, munkájához szükséges információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a 
feladatokkal kapcsolatos adatot. A feladat teljesítéséhez szükséges Megbízói hatáskörbe tartozó 
dokumentumot, iratot, információt haladéktalanul átadja a Megbízottnak. 

4.3. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni Megbízott 
számára a jelen szerződés 7.2. és 7.3. pontjában rögzítettek szerint. 

5. Szolgáltatások Időtartama 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2020. november 16. napjától határozott időre, 
2022. május 31-ig szól. a megbízás teljesítése folyamatos. 

5.2. Amennyiben a konzorcium vezetője az EU –val egyetértésben a projekt időtartamának 
meghosszabbításáról intézkedik, a szerződés a meghosszabbított időtartam végéig lesz érvényes. 

6. A feladat ellátásának helye 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a megbízásos jogviszony keretében végzett feladatok ellátásának 
helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal (2025 Visegrád, Fő utca 81.)  Megbízó utasítására a 
munkavégzés egyeztetések, vagy szakmai ismeretszerzés érdekében más helyszíneken is 
történhetnek. 

7. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

7.1. Megbízó által megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséért Megbízott megbízási díjat (a továbbiakban „Díj”) fizet.  

7.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 
órabérben (munkaóra jegyzék alapján) kerül elszámolásra Bruttó 5950 Ft/óra, azaz ötezerkilencszáz-
ötven forint/óra összegben. A teljes megbízási díj havonta, a munkaóra jegyzék alapján történő 
kifizetéssel történik a megbízott számlájára történő átutalással. A felek az összes projekt végéig 
felmerülő óraszámot 350 munkaórában határozzák meg. 

7.3. A külföldi szakmai utak költségelszámolása ettől elválasztva, a felmerülő számlák alapján 
történik. 

8. Felelősség 

A jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén az okozott kárért a Felek polgári jog szabályai 
szerint felelnek. 
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9. A Szerződés Megszűnése 

9.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában – a határozott időtartamra tekintettel – kizárják a rendes 
felmondás jogát.  

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a, a határozott időtartam elteltével, illetve hosszabbítás esetén (5.2 pont) a projekt módosított 
véghatáridejével. 

b, közös megegyezéssel, 

c, azonnali hatályú felmondással (szerződésszegés esetén) 

9.3. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél írásbeli nyilatkozatával jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően 
határidő tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el. 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses jogviszony alapján vállalt 
kötelezettségeiket egymással együttműködve, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, 
jogaikat jóhiszeműen, a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. A Megbízó a 
szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízottal, így köteles minden 
információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
érintett szerződés eredményességét, vagy határidőre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy 
gátolják. A megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen szerződés teljesítése szempontjából 
releváns, és a Megbízott működését érintő körülmény változásáról értesíteni. 

10.3. Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerülhet sor. 

10.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott tevékenységből származó minden 
tény, adat, információ, valamint a jelen jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, továbbá felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során 
végzett munka eredménye a Megbízó tulajdonában marad, azzal továbbiakban a Megbízó 
rendelkezik.  Az üzleti titoknak minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik 
szerződő fél beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási kötelezettség jelen 
szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen történő megszűnése esetén, az azt követő 
határozatlan ideig terheli a feleket. A titoktartás nem terjed ki azokra az információkra, amelyek 
jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. 

10.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitákat 
egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló 
egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén hatáskörtől függően 
kikötik a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

10.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – megfelelő rendelkezéseit kell elsősorban 
alkalmazni.  
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Jelen megállapodást szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mit akaratukkal mindenben 
megegyezőt 3 példányban írják alá, melyből 2 példány a Megbízót, míg egy példány a megbízottat 
illeti meg.  

 

Visegrád, 2020. december 10. 

 

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

                             Megbízó      Megbízott 

         Visegrád Város Önkormányzata                 Zeller Róbert 

        képviseli: Eöry Dénes polgármester   

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető               



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

210/2020. (XII. 10.) határozata 
 

A Civil Alap, Ifjúsági Alap, Testvérvárosi Alap pályázatok 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 Civil Alap, Ifjúsági Alap, Testvérvárosi Alap pályázatokat kiírom, 
2. a pályázati felhívások a Visegrádi Hírek januári számában, és a www.visegrad.hu 

honlapon megjelenésre kerülnek. 
 

(A pályázati felhívásokat a határozat melléklete tartalmazza.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 

http://www.visegrad.hu/


 
Pályázati kiírás a Civil Alapból történő támogatás elnyerésére 

2021 
 
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt összesen 1.500.000,- forintos keretösszeg felosztásával 
a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük és programjaik 
megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és 
a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van. 
 
1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az 
alábbi témakörökben: 
– Működésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig (működési költségek például: könyvelés, irodabérlet, 
telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, 
nyomtatvány- és papírköltségek). 
– Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével 
– nem részesülhet támogatásban a csak a szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás, 
kirándulás; nyilvános sportrendezvény azonban támogatható. Egy program megvalósulása esetén a számlával 
igazolt kiadások max. 20%-a, vagy eseményenként max. 20.000.-Ft számolható el vendéglátásra.  
– Kis értékű eszközök vásárlására, maximum 50.000 Ft/eszköz értékhatárig 
– Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni 
elbírálással. 
 
2. A pályázat benyújtásának feltétele: 
– A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése 
– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt tevékenység 
– Tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló beszámoló benyújtása és elfogadása 
 
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11. (csütörtök) 16 óra 
 
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 
– A szervezet éves programtervét 
– A szervezet éves költségvetésének tervezetét 
– A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az önrészt, 
az esetleges szponzorokat és a kért támogatási összeget. A programok önrészének bemutatása során a pályázónak 
azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett programokhoz milyen összeg önrészt biztosít és azt milyen formában 
(például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre 
bocsátható, ill. vállalható önkéntes munka formájában is. A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a 
pályázat benyújtását segítendő, elektronikusan kitölthető táblázatot bocsát rendelkezésre. A pályázók a pályázat 
benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos 
módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik. 
 
5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága bírálja el és 
hoz döntést a támogatás kérdésében 2021. február 16-án. A bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért 
támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban 
részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató 
döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés 
mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni.  
 
 
6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok tekintetében módosítás válik szükségesé, 
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását kezdeményezni! 
 
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni a 
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi 
beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A 
pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott 
formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a 
programokra, a működésre és a kis értékű tárgyi eszközökre fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák 



számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. A beszámolóhoz mellékelni kell 
továbbá az önrész, ill. az egyéb támogatásokból megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, 
számláinak másolatait is. A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújtunk 
segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat 
ellenőrizze, amennyiben szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. 
Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget 
vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát 
a szervezet. 
 
8. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki azon civil szervezetekre, melyek költségvetési soron részesülnek 
támogatásban. 
 
 
A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet alakulásának függvényében változhatnak. 
 

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
 
 
 



 
 

Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére 
2021.  

 
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával - helyi 
ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására. A pályázati 
felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város költségvetéséből 
címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2021. március 01. és 2022. február 28. között 
megvalósítandó célok támogatására hirdetjük meg. 
 
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek: 
 
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára kulturális, 
szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános 
Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett programokat. Nem feltétel, hogy a program Visegrádon 
valósuljon meg. 
 
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal 
felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok, kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak, ideértve 
a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett 
táborokat. 
 
A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, széles korosztálynak számára hozzáférhető, de elsősorban a fiatal 
felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató műsorok szervezését támogatja a bizottság.  
 
Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden 
fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közreműködők, 
korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják. Ezt konkrét 
(becsült) összeg meghatározásával tegyék, illetve amennyiben rendelkeznek önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a 
program megvalósításának kezdeti és befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is 
pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan támogatást.  
 
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve, ha ennél 
nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 
30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerződést köt. A döntés 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a 
pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.   
 
Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok vagy a támogatott tartalom tekintetében módosítás 
válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását kezdeményezni! 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a 
pályázó nevére kiállított számlát kér a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság. A nyújtott pénzügyi 
támogatásról a számlákat minden esetben legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig le kell adni a 
polgármesteri hivatalban. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően állítottak ki. 
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a 
folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni. A pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, 
hogy a döntés után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 11. (csütörtök) 16:00 óra. 
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.  
A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre lehet beküldeni, vagy személyes beadásra a 2025 
Visegrád Fő u. 81. címen van mód.  
 
A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága Ifjúsági Alap 
pályázat, valamint a választott céltól függően: Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren 
megvalósuló program támogatása. 
 
A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet alakulásának függvényében változhatnak. 
 

                                                                              Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 



 
 

Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történő támogatás elnyerésére 
2021 

 
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város 
lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és 
ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi 
támogatást nyújt összesen 1.000.000 forintos keretösszeg felosztásával – a városban működő civil 
szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és 
önkormányzat nem pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyeket a bevezetőben megjelölt cél érdekében 
szerveznek meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.  
 
1. A programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano. 
Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás 
elnyerésére témakör megkötése nélkül. A pályázat keretein belül azonban támogatás nem kérhető szállásra és 
étkezésre. 
 
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11. (csütörtök) 16:00 óra 
 
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 
- A megvalósítandó program részletes tervét és indoklását 
- A megvalósítandó program részletes költségvetését 
- A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és jellegét tételesen 
- A testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó 
szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva 
- A testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni vagy 
anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó levelét eredetiben, és magyarra lefordítva 
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a 
helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik. 
 
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága bírálja el és 
hoz döntést a támogatás kérdésében 2021. február 16-ig. A bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért 
támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban 
részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató 
döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés 
mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal. Amennyiben a 
pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli. 
 
5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles 
ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását kezdeményezni! 
 
6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi 
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön. 
 
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig kell elszámolni a 
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi 
beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A 
pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott 
formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a 
programokra fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére 
kiállított számlák másolatait is. 
 
A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez, kérdés esetén szívesen nyújtunk segítséget. Az 
önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az 
érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem 
tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha 
ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet. 
 
A pályázatban szereplő időpontok a járványhelyzet alakulásának függvényében változhatnak. 
 
 
                                                                    Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

211/2020. (XII. 10.) határozata 
 

 A karácsonyi időszakban, ebéd biztosításáról, a rendelésből visszamaradt 
karácsonyi utalványok kiosztásáról 

 
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: 
  
I. A karácsonyi időszakban, ebéd biztosításáról 

 
1. a karácsonyi időszakban 2020. december 24-től 2021. január 3-ig (11 napra) 21 

hátrányos helyzetű visegrádi részére ingyenesen, ebédet biztosítok, 
2. az ebédet 800 forint/adag kedvezményes áron a Visegrád Tours Kft-től (2025 

Visegrád, Fő u. 11.) megrendelem, az ebédek kiszállítása önkéntes munkával 
történik, 

3. a költségeket, 184.800 forintot a költségvetési rendelet szociális keret terhére 
biztosítom, 

II. A rendelésből visszamaradt karácsonyi utalványok kiosztásáról 
 

1. az idősek részére megrendelésből visszamaradt karácsonyi utalványok, visegrádi 
rászoruló családok részére (125 db. 1.000 forintos utalvány) kerülnek kiosztásra.  

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Alpolgármesterének 

212/2020. (XII. 10.) határozata 
 

 A polgármesteri jutalomról 
 

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 Pénzügyi Bizottság Elnökének kezdeményezésére Eöry Dénes Visegrád Város 

Polgármesterének 1 havi év végi jutalmat biztosítok a 2020. évi költségvetési 
rendelet jutalomkeretének terhére. 

(A határozat mellékletét képezi Visegrád Város Önkormányzat Képviselőinek 
javaslata.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Schüszterl Károly alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Schüszterl Károly      dr. Szabó Ferenc 
    alpolgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. december 10. 



 
2020. évi végi polgármesteri jutalmazási javaslat 

 
 
 
Alulírott, Visegrád Város Önkormányzatának képviselői, Eöry Dénes polgármester részére, 1 
havi év végi jutalmat javaslunk biztosítani, Visegrád Város 2020. évi költségvetési rendeletének 
jutalomkerete terhére. 
 
Felkérjük Schüszterl Károly alpolgármestert a (veszélyhelyzet miatti) határozat meghozatalára, 
dr. Szabó Ferenc jegyzőt a kifizetésre. 
 
 
 
Visegrád, 2020. 12. 12. 
 
 
Schüszterl Károly alpolgármester    ………………………………......... 
 
Abonyi Géza        ………………………………......... 
 
Anda Bálint       ………………………………......... 
 
Bártfai István       ………………………………......... 
 
Gerstmayer Beáta      ………………………………......... 
 
Schandl Jánosné      ………………………………......... 
 
 
 
 
 
 


