
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

44/2021. (III. 18.) határozata 
 

Feladat ellátási szerződés a bölcsődei feladatok (kiegészítve vészállítással) ellátására 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület (Székhely 2000 Szentendre Halász u. 1. 

/telephely: Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 93. képviselője: Spáth Gottfriedné), 
mint bölcsődei feladatok ellátását biztosító szolgáltatás fenntartójával, 

2) feladat ellátási szerződést kötök. 
 
(A szerződés jelen 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: 
             2021. március 19. 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
bölcsődei feladatok (kiegészítve vészállítással) ellátására 

Amely megköttetett egyrészről: 
Visegrád Város Önkormányzata (székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. képviseli: Eöry Dénes  
polgármester, adószám: 15731089-2-13) mint bölcsődei feladatok ellátására kötelezett szerv – 
továbbiakban Önkormányzat -  
 
másrészről:  
Figyelj Rám Közhasznú Egyesület (Székhely 2000 Szentendre Halász u. 1. /telephely: 
Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 93. képviselője: Spáth Gottfriedné), mint bölcsődei feladatok 
ellátását biztosító szolgáltatás fenntartója– továbbiakban Szolgáltató  
(ketten együtt szerződő felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 

I. Előzmények 
 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy Visegrád Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 94. § (3a) bekezdése 
értelmében Visegrád Város Önkormányzat Polgármesterének 44/2021. (III. 18.) határozata értelmében 
gondoskodik megfelelő bölcsődei férőhely biztosításáról.  
 

II. Szerződés tárgya 
 
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a visegrádi bölcsődei ellátásra felmerült igények 
teljesítése érdekében az irányadó jogszabályoknak megfelelő tartalommal feladat-ellátási szerződést 
kötnek egymással. 
 
3. Szolgáltató vállalja, hogy jelen feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerint bölcsődei 
ellátást biztosít Visegrád város 1-3 éves gyermekek számára. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy 
a megállapodás vonatkozásában visegrádi gyermeknek minősül a személyi adat és lakcímnyilvántartás 
szerint visegrádi állandó vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkező gyermek. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató 1 (egy) férőhelyen bölcsődei ellátást biztosít a 
Szolgálgató által működtetett Csere Matyi Páfrány Családi Bölcsőde (továbbiakban: családi bölcsőde) 
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 2. szám alatt lévő telephelyén az önkormányzat által felvételre 
javasolt gyermekek részére. 
 
 
5. A Szolgáltató a visegrádi háziorvosi rendelőből (Visegrád, Fő u. 57.) Szentendrére a SZEI 
(Szentendre Város Egészségügyi Intézménye 2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) heti rendszerességgel a 
levett vért szállítja, minden héten, hétfőn munkanapokon a szállítás díja alkalmanként 35 km, díja 80 
forint/km, azaz bruttó 2.800 forint (bruttó kettőezernyolcszáz forint). 
 

III. Szerződés tartalma 
 
5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a családi bölcsődébe felvételt nyert visegrádi 
gyermekek számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM. rendelet) 10. sz mellékletét az Országos 
Bölcsődei Nevelési Programot figyelembe véve az alábbiakat biztosítja: 

− a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen  
• a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
• a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott textíliát, 

bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, 
• játéktevékenység feltételeit; és  
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− a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének 
megfelelő étkeztetést. 

Önkormányzat vállalja, hogy az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező bölcsődés korba lépő 
gyermekek közül a bölcsődei felvételre vonatkozó javaslatát a beiratkozási igények megjelölésével 
(melyik visegrádi gyermek, milyen időponttól, mely napokon kéri a bölcsődei ellátást) a nevelési év 
megkezdése előtt 15 nappal megküldi a Szolgáltatónak. 
 
6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a hatályos alapító okirata alapján a fenti tevékenységre jogosult, 
érvényes működési engedéllyel és a bölcsődei ellátás elvégzéséhez megfelelő személyi, szakmai, 
tárgyi és technikai háttérrel illetve a szükséges képzettségű munkavállalóval rendelkezik. Szolgáltató 
szavatol azért, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt az általa végzett bölcsődei szolgáltatás 
szakmailag megfelelő színvonalú lesz. 
 
7. A Szolgáltató nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bölcsődei 
ellátásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget, 
az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja. 
 
8. A Szolgáltató a külön jogszabályban foglaltak alapján meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek eleget tesz, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre 
bocsátásában közreműködik. 
 
9. A Szolgáltató a bölcsődei ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatja. Az 
ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról a családi bölcsőde vezetője a jogosultat, illetve 
hozzátartozóját írásban értesíti, illetve akkor, ha a kérelmet elutasítja. A családi bölcsődébe való 
felvételkor a Szolgáltató tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára 

a) a családi bölcsődében biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; 
b) a családi bölcsőde által vezetett nyilvántartásokról; 
c) panaszjoguk gyakorlásának módjáról; 
d) a családi bölcsődében a jogviszony megszűnésének eseteiről; 
e) a családi bölcsőde házirendjéről –amennyiben jogszabály ennek készítését előírja; 
f) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; 
g) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

Amennyiben a bölcsődei szolgáltatást igénybevevő a részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban 
hiányosságot észlel, a családi bölcsőde szakmai programjában meghatározottak szerint panasszal 
fordulhat a családi bölcsőde vezetőjéhez. Amennyiben az ellátott panaszára a családi bölcsőde 
vezetőjétől nem kap számára elfogadható választ, akkor tizenöt napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Ennek eredménytelensége esetén az ellátott jogosult 15 napon belül panaszával az ellátott jogi 
képviselőhöz fordulni, mely azt kivizsgálja, és az Ellátó, Szolgáltató köteles a panasz kivizsgálásában 
együttműködni. 
 

IV. Pénzügyi rendelkezések 
 
10. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy azon visegrádi bölcsődés gyermekek után járó, központi 
támogatás minden eleme Szolgáltatót illeti meg, akik Szolgáltató által fenntartott családi bölcsődében 
veszik igénybe a bölcsődei ellátást. 
 
11. Önkormányzat vállalja, hogy a Szolgáltatónak a jelen szerződésben vállalt bölcsődei ellátási 
feladatok teljesítéséért a lekötött férőhelyek után hozzájárulást fizet a szerződés aláírása napjától az 
általa fenntartott családi bölcsődébe járó valamennyi gyermekekre tekintettel.      
 
12. A Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő hozzájárulás összegét Szolgáltató által bölcsődei 
ellátáshoz kapcsolódóan tárgyévre a gyermekekre tervezett összes kiadás, valamint a tárgyévre 
tervezett az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás és 
működési bevételek különbözetének figyelembe vételével, a bölcsődei ellátást igénybe vevő visegrádi 
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gyermekek létszáma alapján egy gyermekre vetített összegben határozzák meg. Ez alapján a 
hozzájárulás összege 3300.-Ft/nap/férőhely.  
 
13. Felek megállapodnak, hogy a bölcsődei ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj összegét a 
Szolgáltató a 12. pontban meghatározott hozzájárulás összege és a bölcsődei ellátást igénybe vevő 
által ténylegesen igénybe vett napok alapján konkrét összegben állapítja meg (továbbiakban: 
intézményi térítési díj). Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az intézményi térítési díj megállapításánál - 
a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - figyelembe veszi a bölcsődei ellátást igénybe vevő 
családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet, mely összeg igénybe vevőnként nem haladhatja 
meg a meghatározott jövedelem 50%-át (továbbiakban: személyi térítési díj). A Szolgáltató által 
megállapított személyi térítési díj összegét Szolgáltató közvetlenül a bölcsődei ellátást igénybe vevő 
felé számlázza.  
 
14. Az Önkormányzat a 13. pontban meghatározott személyi térítési díjon felüli összeget havonta 
utólag, a Szolgáltató által minden hónap 10. napjáig elkészített számla és hozzá kapcsolódó összesítő 
létszámkimutatás alapján a számla kézhezvételét követő 8 napos határidővel utalja át a Szolgáltató. B3 
Takarék 64700014 10015074 00000000 szűmú bankszámlájára. 
 
15. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén a 
mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeg megfizetésére köteles. Amennyiben fizetési 
kötelezettségének az esedékességtől számított 60 napon belül nem tesz eleget, jelen szerződést 
Szolgáltató egyoldalúan, azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja. 
 
16. Szolgáltató vállalja, hogy a hozzájárulásért cserébe a visegrádi lakóhellyel rendelkező gyermekek 
a bölcsődei felvétel során előnyben részesíti azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermeket, akinek szülője, törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
 

V. Szerződés hatálya, felmondás 
 
17. A Felek a jelen szerződést 2021. január 1-től határozatlan időtartamra kötik. 

 
18. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést – kizárólag írásban – bármelyik fél 60 nap 
felmondási idővel külön indoklás nélkül bármikor felmondhatja.  
 
19. Szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése esetén bármelyik szerződő fél azonnali hatályú, 
rendkívüli felmondással élhet. Azonnali hatályú felmondás előtt a sérelmet szenvedő fél köteles a 
másik felet írásban 8 napos határidő kitűzése mellett felszólítani a szerződésszegő magatartás 
megszüntetésére vagy következményeinek elhárítására. Azonnali hatályú felmondással csak a határidő 
eredménytelen eltelte esetén lehet élni.  
Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződést valamelyik fél megszegi, a 
szerződésszegés elhárultáig, vagy a másik szolgáltatóval történő feladat-ellátási szerződés megkötéséig 
is kötelesek gondoskodni a szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról. 
Szolgáltató által okozott kárért kizárólag a Szolgáltató felel. A szerződésszegés esetén a kártérítés 
mértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:143.§-ában foglaltak szerint 
meghatározott mérték. 
 

VI. Egyéb rendelkezések 
 
20. A Szolgáltató évente egyszer köteles írásban beszámolni az Önkormányzatnak az általa végzett 
bölcsődei ellátási feladatról. A beszámolási határidő a bölcsődei nevelési évet követően minden év 
szeptember 30-a. 
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21. A szerződés 3. pontjában meghatározottak által a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevők a nyújtott 
szolgáltatással kapcsolatos panaszaikat a Szolgáltató vezetőjénél tehetik meg. A panaszokról, a 
kivizsgálás eredményéről illetve tett intézkedésekről a kivizsgálást követő 5 napon belül a panaszos 
mellett az önkormányzatot is tájékoztatni kell.  
 
22. A Felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat képviseletében eljáró személy a bölcsődei 
ellátást a helyszínen Szolgáltató vezetőjével egyeztetett időpontban jogosult ellenőrizni. Az esetleges 
észrevételeket az Önkormányzat és a Szolgáltató képviselőinek bevonásával tárgyalás útján rendezik. 
 
23. A szerződés módosítására csak a szerződő felek mindenkori aláírásra jogosult tisztségviselői 
jogosultak és a módosítást mindenkor írásban kell rögzíteni. 
 
24. Kapcsolattartók: 
 
Önkormányzat részéről: 
név: dr. Szabó Ferenc jegyző 
cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
elérhetőség: 06304060509, jegyzo@visegrad.hu 
 
Szolgáltató részéről: 
név: Krániczné Barta Henrietta  Koordinátor,   silvergold.hkb@gmail.com 
cím: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 2. 
elérhetőség: 06204485253, spathjutka@gmail.com     
25. Az esetleges vitás kérdéseket az Önkormányzat és a Szolgáltató egymás között békés úton 
igyekszik rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a helyi bíróság hatáskörébe tartozó 
vitás kérdéseik tekintetében jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Szentendrei Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Szerződő felek ezt a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban 
írták alá. 

Visegrád, 2021. év március hó 29. nap 
 

 
…………………………………….. 

Visegrád Város Önkormányzata 
Eöry Dénes 

polgármester 

 
 

……………………………………….. 
Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 

Spáth Gottfriedné 

 
Pénzügyi ellenjegyző: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 

mailto:jegyzo@visegrad.hu
mailto:spathjutka@gmail.com


 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

45/2021. (III. 18.) határozata 
 

Háziorvosi beszámoló a 2020. évről 

 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  elfogadom a háziorvosi beszámolót a 2020. évről. 

 
(A beszámoló jelen 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: 
             2021. március 19. 



Antemon Szolgáltató Kft 

Háziorvosi Szolgálat 

Dr. Balogh Mónika 

2025 Visegrád, Fő u. 38  

 

Tárgy: Beszámoló a háziorvosi szolgálat 2020-es évi működéséről 

 

Visegrád Város Önkormányzata 

Képviselőtestület részére 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Bevezetés:  

Nagy örömömre szolgál, hogy immár ötödik éve Visegrád város vegyes háziorvosi körzetének 
háziorvosaként végezhetem a munkám, szolgálhatom a visegrádiak egészségét. Úgy érzem, 
hogy a kezdetben kialakított, kölcsönös megbecsülésen és együttműködésen alapuló 
kapcsolatot sikerült jobban elmélyíteni és gazdagítani a háziorvosi praxisba bejelentkezett 
lakosokkal.  

Szakmai beszámoló:  

Mint ismeretes, 2015 decemberétől a korábban huzamosabb ideig betöltetlen háziorvosi 
praxisba helyettesítő orvosként nyertem felvételt, majd 2016 május 1-től a praxis ellátását 
betöltés útján, az egészségügyi törvény által szabályozott módon, önállóan gazdálkodó 
gazdasági társaság közreműködésével megkezdtem. A Visegrád Város Önkormányzatával 
kötött feladat-ellátási szerződés keretében a háziorvosi praxis ellátása a Fő u. 38 sz. alatti 
Egészségházban zajlott, a rendelő részére kialakított helyiségekben.  

Az 2019-es év során a háziorvosi szolgálat, a védőnői és a fogorvosi szolgálattal együtt, 
sajnos technikai okok miatt költözésre kényszerült a Fő u. 57 alatt kialakított ideiglenes 
orvosi rendelőbe. A lehetőségekhez mérten az ideiglenes rendelő megfelelőnek bizonyult a 
háziorvosi működés szempontjából, ugyanakkor várakozással tekintünk az Egészségház 
jövőbeni felújítása elé, amely minden szempontból ideálisabb munkakörnyezet számunkra.  

A 2020-es év végén a háziorvosi praxisba 1602 beteg volt bejelentkezve. Ebből 14 év alatti 
210 gyermek, 15-34 év közötti 341 beteg, 35-60 év közötti 610 beteg, 60 év feletti 452 beteg. 
Az előző évhez mérten az év végi bejelentkezettek száma nőtt, leginkább az idősebb 
középkorúak aránya emelkedett. A betegforgalom éves szinten 8420 orvos-beteg találkozást 



eredményezett, amelynek egy része az itt tartózkodó üdülővendégek ellátásából fakad, ez 
2020-ban 361 beteget jelentett.  

A 2020-as év váratlan kihívás elé állította a praxis dolgozóit, a COVID-19 pandémia kapcsán. 
Kezdetben a helyzet megannyi bizonytalan tényezője jelentett nagyfokú nehézséget, a 
kórházak és szakrendelők tavaszi lezárása miatt sajnos több esetben is előfordult, hogy a 
betegeink nem kapták meg kellő mértékben a gyógyulásukhoz a szükséges kórházi 
segítséget, helyi lehetőségeinkhez mérten tudtunk csak segítséget nyújtani nekik.  

 Az év második felében látványosan megemelkedett a visegrádiak körében a fertőzöttek 
aránya, 150-200 fő között volt a második hullámban fertőzöttek száma. Ugyanakkor öröm az 
ürömben, hogy 2020-ban tudomásunk szerint a visegrádiak körében a COVID-19 fertőzés 
nem követelt emberéletet.  

A védekezésben hathatós segítséget kaptunk a Visegrád Város Önkormányzatától, 10 db 
pulsoxymeter vásárlása révén, amelyet a fertőzött betegeink kaptak meg, 
állapotmonitorozás céljából, köszönet érte.   

Külön köszönet illeti az Önkormányzatot és Eőry Dénes polgármester urat a gyors, részleges 
rendelői átalakítás miatt is, a járvány kezdetekor rekord idő alatt egy fertőző-beteg 
elkülönítő kialakítására került sor, amely nagyban megkönnyíti azóta is a munkánkat.  

Ezen az úton jelezném ugyanakkor kérésemet, amellyel Visegrád Város Önkormányzatához 
fordulok: támogatásukat kérem, a háziorvosi rendelő számára szükséges ózongenerátoros 
fertőtlenítő berendezés megvásárlásában, amelynek rendszeres használatával még 
hatékonyabbak lehetnénk a COVID-19 vírusfertőzés elleni védekezésben.  

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy az idős betegeink nehézségeiről is beszámoljak, 
nevezetesen az orvoshoz, szakrendelőbe, netán kórházba jutás akadályairól, különösen az 
egyedülálló, tömegközlekedéssel már nem közlekedő betegeinkéről. Sajnos az országosan 
szervezett betegszállítás-koordináció nem működik kellő pontossággal, az a beteg, akinek 
szakorvoshoz időpontja van pl. egy fővárosi kórházba, egyáltalán nem számíthat arra, hogy 
időre eljut az OMSZ által szerződtetett betegszállító szolgálat által. A magánúton való 
megoldás sokkal hatékonyabb lenne, erre keresem a számukra a megoldási lehetőségeket, 
kérem, ha bármilyen eszközük van ennek megoldására, dolgozzuk ki együtt ennek a 
rendszerét. 

Végezetül, de nem utolsósorban megemlíteném a háziorvosi praxis nélkülözhetetlen segítőit 
is, nevezetesen: Pappné Pintér Klára körzeti nővért, akinek a praxis feladatainak ellátásában 
kiemelt szerepe van, aki szakmai felkészültségével, hozzáértésével és a korábbi években 
megszerzett sokrétű ismereteivel a háziorvosi szolgálatban derekasan helytállt. 

A háziorvosi szolgálat egyik fontos kiegészítő tevékenysége ugyanakkor az ifjúság- és 
iskolaorvoslás, ebben nagyon hatékony közreműködést nyújt a Visegrádi Védőnői Szolgálat, 
Balog Zoltánné védőnő személyében, aki hosszú évek óta látja el ezen feladatát, megbízható, 
szakmailag magas színvonalú ellátást nyújtva. Az ifjúság- és iskolaorvosi szolgálat keretein 
belül jelentős szerepet kap az életkorhoz kötött, kötelező védőoltások, valamint a 
kampányoltások beadása, amelyek kiegészülnek a választható oltásokhoz kapcsolódó 



tanácsadással, ellátással. Emellett nagyon fontos része a tevékenységünknek az egészség-
nevelés, a gyermekek gondozására vonatkozó tanácsadás, valamint az egészségügyi 
szűrések.  

 

Összefoglalás: 

A 2020-es év szakmai mérlege számomra határozottan pozitív előjelű, a többszörös 
nehézségek ellenére, remélem, hogy a háziorvosi szolgálatot igénybe vevők is elégedettek az 
általunk nyújtott ellátással. Bízom benne, hogy a 2021-es évben is sikeresen megküzdünk a 
folyamatosan fennálló nehézségekkel, megbirkózunk a háziorvosi praxis megsokszorozódott 
feladataival, ezt kívánom magam és a háziorvosi szakmai team nevében is.  

 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

46/2021. (III. 18.) határozata 
 

Védőnői beszámoló a 2020. évről 

 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  elfogadom a védőnői beszámolót a 2020. évről. 

 
(A beszámoló jelen 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: 
             2021. március 19. 















 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

47/2021. (III. 18.) határozata 
 

A Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója a 2020. évről 

 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  elfogadom a Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolóját a 2020. évről. 

 
(A beszámoló jelen 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: 
             2021. március 19. 















































































 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

48/2021. (III. 18.) határozata 
 

A Visegrád 643 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1)  a Visegrád 643 hrsz. alatti ingatlan, 2021. február 24-én kelt adásvételi 

szerződésével kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzata, 
2) elővásárlási jogával nem kíván élni. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

49/2021. (III. 18.) határozata 
 

Visegrád, Panoráma út 23. és környezete (volt MNB üdülő) telepítési 
tanulmánytervének befogadásáról 

 
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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) befogadom a Visegrád, Panoráma út 23. és környezetére, a (volt MNB üdülő) 

Pagony Kft. generáltervező által készített telepítési tanulmánytervet, 
2) Visegrád hatályos településrendezési eszközeinek módosítására településrendezési 

szerződés (TRSZ) előkészítését tartom szükségesnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

50/2021. (III. 18.) határozata 
 

Visegrád Sportjáért Közalapítvány új Kuratóriumi Elnökének megválasztásáról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) Visegrád Sportjáért Közalapítvány új Kuratóriumi Elnökének, a Kuratórium, és a 

visegrádi sportélet képviselőivel egyeztetve, Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselőinek javaslatára, 

2) ifj. Gyurián Zoltán visegrádi lakost megbízom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

51/2021. (III. 18.) határozata 
 

Hopp on – Hopp of buszjáratok indításáról 
 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. kérésére engedélyezem a külön célú 
menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatást (Hopp on – Hopp of 
buszjáratok) Visegrád Város területén. 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 
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M E G Á L L A P O D Á S  
különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatás kapcsán 

 
amely létrejött egyrészről 
 
…………………………..Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
statisztikai számjel:  
képviseli:  
a továbbiakban: Szolgáltató 
 
másrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13 
PIR törzsszám: 731081 
képviseli: Eöry Dénes polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat 
 
Szolgáltató és Önkormányzat együttesen: Felek között, az alulírott időben és helyen, az alábbi feltételek 
szerint. 
 
A Megállapodás tárgy 
 
1. Szolgáltató tájékoztatja Önkormányzatot, hogy Önkormányzat közigazgatási területén turisták 

részére kíván olyan díj ellenében végzett, úgynevezett Hop On Hop Off típusú buszos városnéző 
szolgáltatást nyújtani, amely különcélú menetrend szerinti járatként közlekedik és a menetjegy előre 
meghatározott időtartamon keresztül korlátlan számú le- és felszállást tesz lehetővé (a továbbiakban 
Szolgáltatás). 
 

2. Önkormányzat a Szolgáltatás megvalósítását támogatja a jelen megállapodásban rögzített módon és 
feltételekkel. 

 
A Megállapodás feltételei 

 
3. A jelen önkormányzati támogatás nem mentesíti Szolgáltatót a Szolgáltatás megindításához és 

működtetéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel (így különösen, de nem kizárólagosan 
tevékenységi engedély, műszaki, közlekedésbiztonsági feltételek, munkaügyi előírások) teljesítése 
alól, az ezeknek történő folyamatos megfelelés Szolgáltató kizárólagos kötelezettsége és 
felelőssége.  

 
4. A Szolgáltatás üzemeltetése nem járhat más közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződésben 

foglalt jogainak sérelmével, továbbá működőképességének veszélyeztetésével, azaz Szolgáltató úgy 
köteles a Szolgáltatást végezni, hogy az a Volánbusz közlekedést semmilyen módon ne 
akadályozza. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat részéről is támogatott cél a város 
turisztikai vonzerejének, szolgáltatásainak növelése, ugyanakkor Önkormányzat számára 
elsődlegességet élvez a Volánbusz közlekedés zavartalan működésének biztosítása. 

 
5. Szolgáltató köteles folyamatosan biztosítani a városnéző buszok megfelelő műszaki és esztétikai 

állapotát; a Szolgáltatás biztonságos módon, kulturált megjelenésű buszokkal nyújtható. 
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6. A menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyeket Szolgáltató a le- és 
felszállás időtartamára használhatja, akként, hogy az a Volánbuszok közlekedését ne akadályozza. 

 
7. A konkrét útvonal és megállóhelyek kijelölése külön egyeztetés és a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. §-a szerinti járati engedély kiadásával történik. 
 

8. Szolgáltató tájékoztatja Önkormányzatot, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala által 
…………….számon kiadott engedéllyel (tevékenységi engedély) rendelkezik autóbusszal díj 
ellenben végzett személyszállításra, amely engedély különcélú menetrendszerinti járatra is 
érvényes. A hivatkozott engedély másolata a jelen Megállapodás 1. számú melléklete. 

 
A Megállapodás időtartama és megszűnése 
 
9. Felek a jelen Megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 

 
10. A jelen Megállapodást bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával, 60 

napos felmondási idő biztosításával, felmondani. 
 

11. A jelen Megállapodást bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el és 
a) a szerződésszegű magatartásával előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem hagyott fel, vagy 
b) a szerződésszegés olyan lényeges súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a jogviszony 

fenntartása nem várható el. 
 
Kapcsolattartás a Felek között 
 
12. Felek az egymás közötti kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében az alábbi 

kapcsolattartó személyeket jelölik ki: 
 

Szolgáltató részéről: 
………………………………………… 
e-mail:  
telefon: 
 
Önkormányzat részéről: 
dr. Szabó Ferenc jegyző 
e-mail: jegyzo@visegrad.hu  
telefon: 30/6040509 

 
13. A jelen Megállapodással kapcsolatos általános egyeztetések, napi kommunikáció a jelen 

kapcsolattartó személyek és csatornák útján történnek, míg a jelen Megállapodással kapcsolatos 
jognyilatkozatokat a felek kizárólag írásban, igazolható módon kötelesek megtenni. 

 
 
 
Egyéb rendelkezések 
 
14. Szolgáltató tájékoztatja Önkormányzatot, hogy a Szolgáltatás próbaüzemét követően esetlegesen 

más, a Szolgáltató illetve a Szolgáltató tulajdonosainak érdekkörébe tartozó gazdasági társaság 
(projekt cég) útján kívánja a Szolgáltatást végezni. Önkormányzatnak a Szolgáltató személyében 
bekövetkező későbbi esetleges változással szemben elvi kifogása nincs, amennyiben az új 
szolgáltató is magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen Megállapodást, valamint vállalja 
és betartja valamennyi szükséges jogszabályi feltételt, hatósági előírást. 
 

mailto:jegyzo@visegrad.hu
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15. Szolgáltató köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely 
a jelen Megállapodás teljesítésére kihatása lehet. 
 

16. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Felek 
az esetleges jogviták vonatkozásában kikötik a Szentendrei Járásbíróság, illetve a Budapest 
Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

17. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

Felek a jelen Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 egymással megegyező, eredeti példányban, az aláíráshoz szükséges felhatalmazással 
rendelkező képviselőik útján jóváhagyólag aláírják, és abból egy eredeti példányt átvesznek, mely 
átvételt aláírásukkal elismerik. 
 
 
Kelt: .................... 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 ……………….. Eöry Dénes 
 ügyvezető polgármester 
 …………………. Visegrád Város 
 Utazásszervező Kft. Önkormányzata 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
Mellékletek: 

• ASZ-01/000632/2013 számú tevékenységi engedély 
• Útvonalterv 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

52/2021. (III. 18.) határozata 
 

Kompok, révek 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. pályázat benyújtását rendelem el az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására (a pályázat kódja: 
LVF/5196/2021-ITM), 

2. a pályázat Visegrád-Nagymaros között üzemelő közforgalmú, közútpótló 
kompátkelés támogatására kerül benyújtásra, 

3. a pályázatot radar beszerzésre nettó 1.878.194 forint támogatás iránt kell benyújtani, 
az előírt 20 %-os önrészt, 469.549 forintot saját forrásként az átkelést üzemeltető 
Atlantis-Visegrád Club Kft. kötelezettségvállaló biztosítja. 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

53/2021. (III. 18.) határozata 
 

A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”, azonosítószám: KEHOP-1.4.1-
15-2016-0002) pályázathoz külső közbeszerzési szakértő bevonásáról 

 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”, azonosítószám: KEHOP-

1.4.1-15-2016-0002) pályázat kapcsán a lefolytatott ajánlatkérés eredményeként: 
2. az ajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Zágoniné Dabi Annamária 

egyéni vállalkozóval (székhely: 2081 Piliscsaba, Borostyán utca 6.) Megbízási 
Szerződést kötök a gátelem tároló kivitelezésével összefüggő közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására. 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

54/2021. (III. 18.) határozata 
 

Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 44., 
Visegrád 105/A/6 hrsz.-ú belterületi ingatlan, gyógyszertár 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a 2/2021. (I. 14.) számú határozat kiegészítésre kerül az alábbi ponttal: 

megvásárlásra kerül a 2025 Visegrád, Fő utca 85/C., Visegrád 357/3 hrsz.-ú 
belterületi ingatlan (továbbiakban: „Zöld ház”), az igazságügyi értékbecslő által 
meghatározott 45.000.000 forint összegért, azzal, hogy az előszerződésben 5 millió 
forint foglaló szerepeljen, 

2. a 2/2021. (I. 14.) számú határozat határideje az alábbiak szerint módosul: 
Határidő: az 5. pontban meghatározott sorrendiség alapján, az ún. „Zöld ház”-ra 
kötendő előszerződés megkötésének határideje: 2021. március 24., a végleges 
adásvételi szerződés megkötésének határideje: 2021. június 23., az 1. és 2. pontban 
meghatározott pályázati eljárások lefolytatása, és ennek eredményeképpen az 
adásvételi szerződések megkötésének határideje: 2021. május 31. 
 
(A határozat mellékletét képezi a Képviselő-testület által aláírt ingatlangazdálkodási 
javaslat.) 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. március 19. 





 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

55/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visnyovszky András pályázatát, mivel nem civil szervezet pályázott, pályázati 
támogatásban nem részesítem. 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

56/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Rózsavölgyi Noémi pályázatát, mivel nem civil szervezet pályázott, pályázati 
támogatásban nem részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester               jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

57/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Soproni Sándor Egyesület pályázatát 305.000,- forint támogatásban részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester              jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

58/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott „Együtt” Kulturális Egyesület pályázatát 149.000,- forint támogatásban 
részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester              jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

59/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visegrádi Dunai Svábokért és Németekért Alapítvány pályázatát, mivel program 
hiányában, csak működésre nem adható, pályázati támogatásban nem részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

60/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány pályázatát 
300.000,- forint pályázati támogatásban részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester              jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                   2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

61/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Civil Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Civil Pályázati kiírásra benyújtott 
Visegrádi Szövetség pályázatát 134.000,- forinttal támogatom.  
 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

62/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visnyovszky András ÁPRILY EST pályázatát, a zenekar, illetve hang és 
fénytechnika költségeire 350.000,- forint pályázati támogatásban részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester            jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

63/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola TÉRFOGLALÓK pályázatát 440.000,-
forint pályázati támogatásban részesítem. 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

64/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola ÍJÁSZ VERSENY ÉS BEMUTATÓ 
pályázatát 100.000,- forint pályázati támogatásban részesítem, melyből 70.000,- forint 
nyílvessző vásárlásra, 30.000,- forint eszközvásárlásra fordítandó. 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester                    jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

65/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Rózsavölgyi Noémi pályázatát támogatásban nem részesítem. 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

66/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Kőmívesné Hoffmann Ildikó pályázatát 133.600,- forint pályázati támogatásban 
részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester            jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

67/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott 823. sz. Mátyás Király Cserkészcsapat pályázatát 160.000,- forint pályázati 
támogatásban részesítem. (Az étkezésre igényelt összeg nem támogatható, a programokra 
tervezett önrész is támogatásra kerül) 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

68/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 6. oszt. OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 
pályázatát 85.400,- forint pályázati támogatásban részesítem. (Az útiköltségre igényelt 
összeg nem támogatható) 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester                jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

69/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Ifjúsági Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Ifjúsági Alap Pályázati kiírásra 
benyújtott Pauluszné Tóth Anna SÍOKTATÁS pályázatát 279.400,- forint pályázati 
támogatásban részesítem azzal a feltétellel, hogy a síoktatás tanórán kívüli időben történjen. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                 2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

70/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Testvérvárosi Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Testvérvárosi Alap Pályázati 
kiírásra benyújtott Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola pályázatát 310.000,- forint 
pályázati támogatásban részesítem. 
 

 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester               jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

71/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2021. évi Testvérvárosi Alap 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a 2021. évi Testvérvárosi Alap Pályázati 
kiírásra benyújtott Rózsavölgyi Noémi pályázatát támogatásban nem részesítem, 
testvérvárosi tagokkal való kapcsolat hiányában. 

 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

72/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2020. évi Testvérvárosi Alap Pályázatból elnyert támogatás szerződésmódosítási 
kérelméről 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a Soproni Sándor Egyesület 2020. évi 
Testvérvárosi Alap Pályázatból elnyert támogatásának szerződésmódosítási kérelmét 
elfogadom, a támogatás felhasználás határidejét 2021. szeptember 30-ra módosítom. 

 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

73/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2020. évi Ifjúsági Alap Pályázatból elnyert támogatás szerződésmódosítási 
kérelméről 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, Burgermeister Ágnes 2020. évi Ifjúsági Alap 
Pályázatból elnyert támogatásának szerződésmódosítási kérelmét elfogadom, a támogatás 
felhasználás határidejét 2021. szeptember 30-ra módosítom. 

 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

74/2021. (III. 18.) határozata 
 

A 2020. évi Civil Alap Pályázatból elnyert támogatás szerződésmódosítási 
kérelméről 

 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára, a Visegrádi Szövetség 2020. évi Civil Alap 
Pályázatból elnyert támogatásának szerződésmódosítási kérelmét elfogadom, elszámolási 
határidő: 2022. március 30. 

 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
                  2021. március 19. 
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