
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

95/2021. (V. 12.) határozata 
 

„A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” (azonosítószáma: KEHOP-1.4.1-
15-2016-0002) című projekt kapcsán a megépült gát és a 11-es főút közötti terület 

kezeléséről 
 

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 Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” (azonosítószáma: KEHOP-1.4.1-
15-2016-0002) című projekt kapcsán a megépült gát és a 11-es főút közötti, jól körül 
határolható területen fekvő sportközpont és gátelemtároló terület kezelését, gondozását, a 
tulajdonba kerülést követően a Visegrád Város Önkormányzata vállalja, a 2001-es 
tulajdonba adási szerződésnek megfelelően. 
 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. május 12. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

96/2021. (V. 13.) határozata 
 

„Kispalota játékok” rendezvénysorozatról 
 

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: 

 
Rajnák László egyéni vállalkozó részére, kérelmére engedélyezem a Nagypark, Platánsor 
területére 2021. 05. 25. – 2021. 06. 15. között a közterület használatát „Kispalota játékok” 
közösségi-kulturális rendezvények céljára, azzal a feltétellel, ha az országos járványügyi 
szabályok lehetővé teszik a rendezvény megtartását. 
 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. május 13. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

97/2021. (V. 13.) határozata 
 

Szándéknyilatkozat a „Zöld ház” egy részében (Visegrád 357/3 hrsz.) található üzlet 
működtetéséről 

 
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 szándéknyilatkozatot teszem: 

 
a „Zöld ház” egy részében (Visegrád 357/3 hrsz.) található üzlet, a vételár kifizetése, és a 
birtokbavételt követően, a továbbiakban is üzletként működne.  
 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. május 13. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

98/2021. (V. 13.) határozata 
 

Közművelődési Megállapodásról 
 
 

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 Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján, Közművelődési 
Megállapodást kötök, 

2. a 2025 Visegrád, Fő u. 85/A., B., C. szám (Visegrád 357/1, 357/2, 357/3 hrsz.) alatti 
„Zöld Ház” Közösségi Ház közösségi színtérre. 
 
(A Közművelődési Megállapodás 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. május 13. 



Közművelődési megállapodás 

 

mely létrejött egyrészről Visegrád Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat), 
képviseli Eöry Dénes polgármester, székhely: 2025, Visegrád, Fő u. 81.   

másrészről: Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Feladatellátó), képviseli: Cseke László ügyvezető, 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., között „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvény (Továbbiakban: Törvény) 79. 
§-a alapján az alábbiak szerint: 

Az 1. sz. mellékletben felsoroltak szerint az önkormányzat megbízza a Feladatellátót, amely a 
megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban részletezett feladatok 
színvonalas ellátására a 2025 Visegrád, Fő u. 85/A., B., C. szám (Visegrád 357/1, 357/2, 
357/3 hrsz.) alatti „Zöld Ház” Közösségi Ház közösségi színterében. 

1. A Feladatellátó:  

a.) kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen ellátja a Közművelődési megállapodásban 
meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat; 

b.) az 1. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatokat a 
megállapodás 5. pontjában rögzített időpontig biztosítja; 

c.) a 11/2001. (IX. 27.) ör. számú önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező helyi 
közművelődési feladatokból a jelen közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletében sorolt 
feladatokat e megállapodásban és mellékleteiben rögzített formában, módon és mértékben 
látja el. A Feladatellátó a helyi sajátosságokhoz igazodóan biztosítja a szolgáltatást az igénybe 
vevők számára; 

d.) kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt, a közművelődési 
megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja Visegrád város lakossága 
részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény 2-3. §-ában meghatározott alapelvek 
érvényesülését; 

e.) a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az éves statisztikai 
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja; 

f.) jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a 
Törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat 
kínáljon. Jogosult továbbá arra, hogy önkormányzati vagy egyéb támogatással a központi 
közművelődési pályázatokon részt vegyen; 

2. A Feladatellátó az általa ellátott közművelődési feladatokról tájékoztatást ad az 
Önkormányzat részére a tárgyévet követő év február 28. napjáig. 

3. A felek képviselői által aláírt és a megállapodás részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza 
az épület nevét, címét, a nyilvántartás adatait, amelyben a feladatellátás megvalósul.  

4. A felek képviselői által aláírt és a megállapodás részét képező mellékletek tartalmazzák az 
ingatlan üzemeltetésével, javításokkal kapcsolatos kérdéseket. 

5. Jelen megállapodás 2021. május 13-án lép hatályba, és 5 év határozott ideig szól. A 
határidő lejárta előtt egy hónappal a felek közösen megvizsgálják a megállapodás 
meghosszabbításának kérdését. 



6. A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a megállapodás céljának sérelme 
nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethető. 

7. Felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során 
köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján 
rendezik.  

8. Jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint 
akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el. 

Jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 
irányadók.  

 
 
Visegrád, 2021. 05. 13. 
 
 
 
 ………………………………..   ……………………………. 
  Eöry Dénes      Cseke László 

           polgármester                ügyvezető feladatellátó képviselője 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: Ónodiné Cseke Antónia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. számú melléklet 

 

1./ A Közművelődési Megállapodásban rögzítettek értelmében a Feladatellátó az 
Önkormányzat kötelező elsősorban az ifjúsági feladataiból szakszerűen és folyamatosan 
biztosítja Visegrád Városban   – a 11/2001. (IX. 27.) ör. számú önkormányzati rendeletben 
foglalt feladatokból kiemelten – az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását: 
 

- az amatőr művészeti, művelődő, ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása, 
segítése; 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny továbbképzési lehetőségek megszervezése; 
- helyi közösségi, ifjúsági élet segítése, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása; 
- lehetőség biztosítása az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismerésére; 
- helyi civil szervezetek részére helyiségek biztosítása; 
- a Palotajátékok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása; 
- V4 kulturális örökség megismertetése a helyi lakosággal. 

 
2./ Amennyiben az Önkormányzat a Feladatellátót a Közművelődési Megállapodásban elvárt 
feladatok ellátásán kívül más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak 
finanszírozását a felek külön megállapodásban rögzítik. 
 
3./ Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, 
szponzorálási, illetve egyéb anyagi, vagy természetbeni támogatásokhoz jusson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 

 

Használatba adási és használatba vételi szerződés 
 

Visegrád Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat), képviseli Eöry Dénes 
polgármester, székhely: 2025, Visegrád, Fő u. 81.  mint használatba adó, valamint 
 
Feladatellátó Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Feladatellátó), képviseli: Cseke László ügyvezető, 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., mint használatba vevő  
 
szerződést kötnek a 2025 Visegrád, Fő u. 85/A., B., C. (Visegrád 357/1, 357/2, 357/3 hrsz.) 
szám alatt lévő „Zöld Ház” Közösségi Ház közösségi színtér helyiségei és udvara, használatba 
adásáról, használatba vételéről. 
 
1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a jelen 
szerződéssel a Feladatvállaló Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére használatba adja a 2025 Visegrád, Fő u. 85/A., B., C. 
(Visegrád 357/1, 357/2, 357/3 hrsz.) szám alatt lévő „Zöld Ház” Közösségi Ház közösségi 
színteret a Közművelődési Megállapodásban jelzett időpontig. 
 
2./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlan közüzemi költségei 
használatba adót terhelik. Szintén használatba adó viseli tűz-, és érintésvédelemmel jár 
kiadásokat, valamint a biztosítási díjakat. A költségek viselésére tekintettel használatba adó 
jogosult ellenőrizni a felsorolt berendezések általi fogyasztást. Amennyiben a fogyasztást 
indokolatlannak tartja, úgy az ezzel kapcsolatos költségek áthárításáról egyeztetést 
kezdeményez a Feladatvállalóval, melyet az köteles tűrni és abban tevékenyen részt venni. A 
felek által megállapított indokolatlan fogyasztás költségeit Feladatvállaló viseli. 
 
3./ Felek megállapodnak abban, hogy az állag megóvásával járó kiadások, és a 
rendeltetésszerű használattal együtt járó kisebb javítási kiadások költségei az Önkormányzatot 
terhelik. 
 
4./ Feladatellátó kötelessége, hogy az átvett helyiséget és ingóságokat a jó gazda 
gondosságával, használja, illetve őrizze. 
 
6./ A tulajdonos önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát változatlanul fenntartja.  
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal egyezőt tudomásul veszik, és jóváhagyólag aláírják.  
 

Visegrád, 2021. 05. 13. 
 
 
 
 ………………………………..   ……………………………. 
  Eöry Dénes      Cseke László 

           polgármester                ügyvezető feladatellátó képviselője 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: Ónodiné Cseke Antónia 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

99/2021. (V. 13.) határozata 
 

A 2025 Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 78 hrsz.-ú belterületi ingatlan 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. A 2/2021. (I. 14.) határozattal kiírt, az 54/2021. (III. 18.) határozattal módosított, 

2025 Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 78 hrsz.-ú belterületi ingatlan pályázatot – a 
pályázó visszalépése miatt – eredménytelenül zárom, 

2. az eredménytelen pályázat miatt a 2/2021. (I. 14.) határozat azon pontját, amely a 
2025 Visegrád, Fő utca 85/C., Visegrád 357/3 hrsz.-ú belterületi ingatlan 
(továbbiakban: „Zöld ház”), adásvételéhez az 1. pontban meghatározott ingatlan 
pályázatból részben befolyó vételárat tette feltételnek, törlöm. 

 
 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. május 13. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

100/2021. (V. 13.) határozata 
 

A „Visegrádi Lang-ház felújítása” közbeszerzési eljárás 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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1) A „Visegrádi Lang-ház felújítása” közbeszerzési eljárást - Visegrád, Pázmány Péter 

u. 3. (Visegrád, 610 hrsz.) – a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény 
Harmadik rész 115. §. (1)-(2) bekezdés szerint elindítom, 

2) a felhívást az alábbi szervezetek részére küldöm meg: 
 
GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft.  
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. 
Cégjegyzékszám: 13-09-067906 
Adószám: 10902563-2-13 
KAMMERER ENDRE Építőipari Kft. 
Székhely: 2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 3. 
Cégjegyzékszám: 13-09-190558 
Adószám:26200389-2-13 
HH Építő Kft. 
Székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9. 
Cégjegyzékszám: 01-09-280987 
Adószám: 25538313-2-42 
UKB Magyar Kommunális és Magasépítő Kft. 
Székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9. 
Cégjegyzékszám: 01-09-664616 
Adószám: 11287935-2-42 
OMEGA-FLUOR Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. 
Székhely: 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. 2. em. 10. 
Cégjegyzékszám: 01-06-763585 
Adószám: 21922242-2-42 
 

3) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása az EKR rendszerbe való 
megjelenéssel egy időben a 2) pontban feltüntetett gazdasági szereplők értesítése 
megtörténjen. 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2021. május 13. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

101/2021. (V. 13.) határozata 
 

A 2020. évi belső ellenőrzés beszámolójáról 
 

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 2020. évi belső ellenőri beszámolót elfogadom. 
 
(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. május 13. 







































 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

102/2021. (V. 13.) határozata 
 

A 2020. évi Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójáról 
 

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 2020. évi Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját elfogadom. 
 
(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. május 13. 






































































































































































































