
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

83/2021. (IV. 20.) határozata 
 

Visegrád Települési Polgárőr Egyesület önkormányzati támogatásáról 
 

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 Visegrád Települési Polgárőr Egyesületet 500.000 forint önkormányzati támogatásban 
részesítem. A támogatás forrása: a költségvetési rendelet 15. számú melléklete soron 
225.000 forint, 275.000 forint az általános tartalék terhére. 
 

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

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. április 20. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

84/2021. (IV. 20.) 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: 

 
az 51//2021. (III. 18.) számú határozat alapján engedélyezett külön célú menetrendszerinti 
díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatásra (Hopp on – Hopp of buszjáratok) 
járatengedélyt adok, Megállapodásban kerül meghatározásra a szolgáltatás módja, és 
feltételei. 

 
(A 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. április 20. 
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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 
 
Budapest Sightseeing Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1075 Budapest, Asbóth utca 14. 
cégjegyzékszám: 01-09-901514 
adószám: 14384282242 
képviseli: Fraknói Györgyi ügyvezető 
a továbbiakban: Szolgáltató 
 
másrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-12 
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 zavartalan működésének biztosítása. 
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5. Szolgáltató köteles folyamatosan biztosítani a városnéző buszok megfelelő műszaki és esztétikai 
állapotát; a Szolgáltatás biztonságos módon, kulturált megjelenésű buszokkal nyújtható. 

 
6. A menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyeket Szolgáltató a le- és 

felszállás időtartamára használhatja, akként, hogy az a tömegközlekedést 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 ASZ-

01/000632/2013 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 2 hónap próbaidőre kötik, azzal, hogy a 2 hónap próbaidő letelte 

után a tapasztalatok alapján kialakítanak egy havi szolgáltatási díjat, melyet a Szolgáltató fizet az 
Önkormányzat részére. 
 

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: 
Lakatos Ádám szakmai irányító 
e-mail: halhb2012@gmail.com 
telefon: 06/20 378-7935 
 
Önkormányzat részéről: 
Eöry Dénes polgármester 
e-mail: visegrad@visegrad.hu 
telefon: 06/26/398-255 

 
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. 
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Egyéb rendelkezések 
 
14. Szolgáltató a 65 év feletti, és a 14 év alatti visegrádi állandó lakosok részére (igazolvány 

bemutatásával) ingyenes menetjegyet biztosít, továbbá Szolgáltató a visegrádi állandó lakosok 
(lakcímkártya bemutatásával) részére 50 %-os kedvezményes menetjegyet biztosít. 
 

15. Szolgáltató a visegrádi TDM iroda, és a révkikötő pénztárában menetjegy értékesítési 
lehetőséget biztosít. 
 

16. 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. 
 

17. Szolgáltató köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely a jelen Megállapodás teljesítésére kihatása lehet. 
 

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

19. 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: Visegrád, 2021. április ... 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 Fraknói Györgyi Eöry Dénes 
 ügyvezető polgármester 
 Budapest Sightseeing Kft. Visegrád Város Önkormányzata 
 
 
Mellékletek: 

• ASZ-01/000632/2013 számú tevékenységi engedély 


