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VISECRAD 
Város 

POL GÁRMESTERE 

Előterjesztés 

Előterjesztette: Eőry Dénes 
Összeállította: Zámodics Péter 

Visegrád Városi Konyha ellenőrzése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Visegrád Városi Konyhánál 2021. július 6-án a Pest Megyei Kormányhivatal hatósági 
ellenőrzést végzett, mely során a szociális étkeztetés feladatellátás működésének 

szabályosságát vizsgálta. Az ellenőrzés során hiányosságokat, jogszabálysértéseket állapított 
meg, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A kormányhivatal kötelezte az önkormányzatot, 
hogy 30 napon belül küldje meg az ellenőrzés megállapításaira tett intézkedéseket. 
Az Önkormányzatnak 4 feladata van: 

• a 130/2018. (VI.20.) határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítása 

• a 131/2018. (VI.20.) határozatával elfogadott Szakmai program módosítása 
• a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása 
• adminisztrációs hiányosságok megszüntetése 

Az Önkormányzat a módosított alapdokumentumok tervezeteit megküldte a 
Kormányhivatalnak ellenőrzésre, a Képviselő-testület a jóváhagyott dokumentációt tudja 
tárgyalni. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és Városi Konyha 
ellenőrzésének ügyében döntést hozni szíveskedjen. 

Visegrád, 2021. 09. 24. 

Melléklet: Pest Megyei Kormányhivatal határozata 

k Eöry~ 
Polgármester 



Határozati javaslatok: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. .12021. (X. 13.) határozata 

Visegrád Városi Konyha ellenőrzése 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. .12021. (X. 13.) határozata 

Visegrád Városi Konyha ellenőrzése 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
módosított Szakmai Programot. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Visegrád, 2021. szeptember 24. 

Eőry Dénes 
polgármester 
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Tárgy: Figyelmeztetés Visegrád Város 
Önkormányzata (2025 Visegrád, Fö út 81.; 

adószáma: 15731089-2-13) által fenntartott 

Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fö utca 

18.; ágazati azonositója: 80271266) hatósági 
eljárásában 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon Ogyfratszimunkral 

A Pest Megyei Kormányhivatal mint mOködést engedélye:zö és ellenör:zö szerv (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) hatáskörében eljárva meghozom az alábbi 

HATÁROZATOT 

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fö út 81.; adószáma: 15731069-2-13) fenntartót 

(a továbbiakban: Fenntartó}, az általa fenntartott Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fö utca 

18.; ágazati azonosft6ja: 80271256) engedélyes Szociális étkeztetés Szociális konyha 

szolgáltatás hatósági ellenör:zése során feltárt jogszabálysértések alapján 

figyelmeztetésben részesitem. 

Kötelezem a Fenntartót, hogy a szolgáltatást az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint 

nyújtsa. 

A 2021. jl.'.llius 6. napján tartott hatósági ellenörzés során feltárt hlányosségokat szüntesse meg: 

Szociális étkeztetés Szociális konyha szolgéltatás vonatkozásában számolja fel a hiényosségol<at: 
• szabályozza a jogszabályban elölrtak szerint a külön eljárás eseteit, pontosrtsa a megszűnés 

eseteit, valamint a térltésl dij megállapftásának szabályait, 

• egészftse ki szakmai programját a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjával, 

• dolgozza át szervezeti és mOködésl szabályzatát a feladat- és hatáskörök gyakorlásának 
módja, a helyettesltés rendje, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje tekintetében, 

• a jogszabályi elöfrások szerint határozza meg az Intézményi térltésl dij konkrét összegét, 

valamint a flzetendö térftési dijak mértékét, 

• alkalmazza a jogszabályi melléklet szerinti adattartalmú jövedelemnyilatkozatot 

jövedelemvizsgálatához, 
• gondoskodjan a jövedelemi:iyilatko.zato1<.teljes.kör(Udtöltéséröl; 
• tegyen eleget a jövedelem-felülvizsgálat dokumentációs előírásainak, 

• az ellátottakról készftett nyilvántartást hiánytalanul vezesse, valamint vizsgálja felül az elöfrt 

adattartalomra tekintettel, 

Gyámügyi és Igazságügyi Föosztály 
1052 Budapest. Városház u. 7. 

Telefon: (06-1) 485-6931 
E-mail: gyamhlvatal@pest.gov.hu Web: http:/fWWW.kormanyhlvatal.hUlhulpest 
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• a szolgáltatás által használt, ellátottakkal kötött megállapodásokban tüntesse fel az 

intézményi ellátás kezdetének idöpontját, minden esetben rögzítse az igénybevevö számára 

nyújtott szolgáltatás tartalmát. egészítse ki a személyi térltési dlj megállapítására és 

megfizetésére vonatkozó szabályozását, 

• minden esetben a vonatkozó jogszabály alapján dokumentálja a megállapodás megszűnését, 

• a szolgáltatás bejegyzett helyszlnén tájékoztassa az igénybevevöket a területileg illetékes 

ellátottjogi képviselő nevéről, elérhetőségéről, fogadóóráinak helyéről és időpontjáról, 

Felhivom a Fenntartót, hogy e határozat kézhezvételétől számltott 30 napon belül küld!e meg: 

• egészltse ki a külön eljárás eseteivel, pontosltsa a megszünés eseteire és térítési dlj 

megállapftására vonatkozó fenntartói szabályozását az elölrásokkal összhangban, továbbá 

nyilatkozatát arról, hogy a Fenntartó következő ülésén az előterjesztett kiegészftésekröl a 

szükséges döntést meghozza, 

• kiegészített szakmai programját, 

• átdolgozott szervezeti és működési szabályzatát, 

• döntését a térftési díjak megállapításáról, 

• módosftott megállapodás-tervezetét, 

• nyilatkozatát az adminisztrációs hiányosságok megszontetéséröl, valamint az ellátottjogi 

képviselőről szóló tájékoztatásáról, 

Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy ha a felhivásban meghatározott határidő 

eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal ójabb szankciót alkalmaz. 

A határozat a közléssel véglegessé vélik. 

A határozat bírósági felülvizsgálata a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Blróság, 

Közigazgatási Szakághoz (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. szám) keresetlevélben 

kezdeményezhető. 

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási döntés közlésétől számltott harminc napon belül kell az 

elsöfokon eljárt közigazgatási szervnél benyújtani. 

A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati 

bizonyítékot és ezek mellékletét (a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus 

úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/clienV oldalon található IKR rendszer használatával is 

benyújthatja az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél. 

A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a keresetlevelet választása szerint jogszabályban meghatározott 

nyomtatványon is előterjesztheti. A jogi képviselö nélkül eljáró ügyfél a nyomtatványt a megyei, 

fővárosi kormányhivatal járási/fővárosi kerületi hivatalától szerezheti be, ahol a nyomtatvány 

kitöltéséhez jogi segltségnyújtás is kérhető. 

A jogi képviselővel eljáró ügyfél az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével {https:/le

kormanyablak.kh.gov. hu/clienV} köteles benyújtani a birósági felOlvízsgálati kérelmet az elsöfokú 

közigazgatási döntést hozó szervnél a határozat közlésétöl számított 30 napon belül. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

A biróság a közigazgatási jogvitát közigazgatási perben bfráija el. 

A közigazgatási per illetékköteles. Pervesztés esetén felperes köteles a Kormányhivatal költségeit 

megtérlteni. 

Gyámügyi és lgazságilgyi Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefon: (06-1) 485-6931 
E-mail: gyamhivatal@pestgov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
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INDOKOLÁS 

A Kormányhivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenörzéséröl szóló a 369/2013. (X. 24.) Konn. rendelet (a 

tQvábbiakban Sznyr.) 36, § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségéne~ és a Kormányhivatal .éves 

munkatervének megfelelöen Fenntartó által fenntartott Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fö 

utca 18.; ágazati azonosítója: 80271256) engedélyes Szociális étkeztetés Szociális konyha 

szolgáltatásainál 2021. július 6. napján hatósági ellenőrzést végzett dokumentumvizsgálattal. Az. 

ellenörzés célja annak vizsgálata volt, hogy az engedélyes a jogszabályokban, és a szolgáltatói 

nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szOIO 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt) 

92/K. § (7) bekezdése szerint a működést engedélyező szerv a mOkOdés személyi és tárgyi 

feltételeinek, a működés jogszerűségének, a szociális szolgáltatásra való jogosultság 

megállapításának, illetőleg az intézményi jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának 

ellenőrzése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben 

a) megismerheti és kezelheti az ellátott, törvényes képviselője, az ellátott tartására jogszabály, 

szerzödés vagy bírósági határozat alapján köteles személy, a térftésí dijat, az egyszeri hozzájárulást 

megfizető személy, továbbá a szolgáltató, intézmény alkalmazottjának a személyes adatait, 

b) betekinthet a szolgáltató, intézmény létrehozásával, mOködésével és megszanésével, illetve az 

intézményi jogviszony keletkezésével, fennállásával és megszOnésével összefüggö iratokba, kérheti 

azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, illetve azokat lefoglalhalja. 

A Kormányhivatal az ellenőrzési eljárást megindító PEISZOC/650-1/2021. számú végzésében 

nyilatkozattételre hivta fel a Fenntartót A Fenntartó képviseletében Eöry Dénes, polgármester 2021. 

május 7. napján tett nyilatkozatát- (a továbbiakban: Nyilatkozat) a Kormányhivatal PE/SZOC/650-

312021. iktatószámon iktatta. 

Az ellenörzési eljárás során a Kormányhivatal jogsértéseket állapltott meg, melyek a 2021. július 6. 

napján kelt, PEISZOC/650-512021. számú jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. A Fenntartó 

képviselöje és az intézményvezető a jegyzökönyv tartalmával nem értett egyet, a jegyz6könyvet 

aláírásával hitelesítette. A Kormányhivatal részére 8 napon belül észrevételt nem tett. 

A. jegyzőkönyvben a Kormányhivatal a következő megállapftásokat tette: 

• Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes 

szerkezetű, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térltési dljakról" szótó 5/2013. (Ill. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Fenntartói szabályozás) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. 

törvény {a továbbiakban: Szt.} 92. § (2) bekezdése alapján: 

nem tartalmazza azt, hogy az intézményvezetö milyen esetekben köteles külön eljárás 

nélkül ellátást nyújtani; 

nem tartalmazza azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosltható ellátás; 

tartalmaz:za· az e»átás megszontetéséAek· eseteit és módjait~ mely nincs össz-hangbaA az 

Szt. 100-102.§-okban foglalt vonatkozó szabályozással, 

a 4. § (6) bekezdése nagykorú személyek esetében ellentmond az Szl 119/C. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltaknak, 

a 4. § (7) bekezdése ellentmond az Szt. 117/B. § (1) bekezdésben elöírt vállalásnak, 

GyémOgyi és Igazságügyi Föosztály 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefon: (06-1) 485-6931 
E-mail: gyamhivatal@pestgov.hu Web: http://www.kormanyhívatal.hu/hu/pest 
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a 4. § (9) bekezdés meghatározása nagykorú ígénybevevő esetében nincs összhangban az 
Szt. 119/C. § ( 1) bekezdés a) pontjában szabályozottakkal, 

a 4. §méltányosságról szóló (10) bekezdése csak kiskorú igénybevevökre vonatkoztatható, 

• Az. engedélyes Fenntartó által 2018. június 20. napján 13012018. (Vl.20.} határozatával 

jóváhagyott Szakmai programja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és mOködésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: 

Szakmai rendelet) 5/A § (1) bekezdésében elöirtak szerint; 

tartalmazza az ellátás igénybevételének módját, ugyanakkor: 

o hatályát vesztett jogszabály alapján rögzlti a más szolgáltatás igénybevételéről szóló 

nyilatkozat kitöltését, 

o az Igénybe vevői nyilvántartásról szóló 3. pontban hatályát vesztett (22612006.) és a 

szociális étkeztetés szolgáltatás szempontjából nem releváns jogszabályokra utal 

(19112008. és Gyvt.}, 
o a térítési dlj fizetésére jogosultak köréről szóló 1. pont utolsó bekezdése nincs 

összhangban az Szt. 114. § (3) bekezdés és a Fenntartói szabályozás 1. számú 

mellékletének 1. 1 pontjában előírt szabályokkaf, 

nem tartalmazza a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, 

a fenntartó nyilatkozata szerint nem a területileg illetékes ellátottjogi képviselő nevéről, 

elérhetőségéről, fogadóóráinak helyéről és időpontjáról tájékoztatja az ellátottakat, 

• Az. engedélyes Fenntartó által 2018. június 20. napján 130/2018. (Vl.20.) határozatával 

jóváhagyott Szervezeti és MOködési Szabályzata a Szakmai rendelet 5/A. § (1) bekezdésében 

elölrtak szerint; 

részben tartalmazza a nevesltett munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a 

hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesrtés rendjét, az ezekhez kapcsolódó 

felelősségi szabályokat, 

tartalmazza a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, mely a dokumentum 1. Fejezet .Az. 
Intézmény vezetőjének kinevezési rendjérör szóló 3.6. pontjában és a IV. Fejezet .,A 

munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről• szóló részében ellentmondóan szabályozott 

nem tartalmazza, hogy mely költségvetési szerv látja el az államháZtartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. §szerinti feladatokat, 

• a Fenntartó; 

nem állapltotta meg az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint az intézményi térltési díj 

konkrét összegét, .fizetendő intézményi térftési dljak"-at határoz meg jövedelemarányosan, 

a **28.501 - 42.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdfjminimum 150 % és 250 %-a kOZötti 

jövedelem esetén" megállapltott 335,- Ft 33.500,- Ft jövedelemhatárig meghaladja az Szt. 

116. § (3) bekezdés a) pontja és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térrtési dljáróf szóló 29/1993. (U. 17.) Kormányrendelet {a továbbiakban: Tr.) 6. § 
együttesen alkalmazandó korlátozását, 

nyilatkozata szerint minden vizsgált évben meghaladta az intézményi térítési díj összege 

az önköltség összegét, mely elleFttmond- az Szt. 11-5. § {4) bek~désében foglalt 

szabálynak, valamint a Fenntartó által bemutatott önköltség-számítások tartalmának, 

nyilatkozata szerint valamennyi ellátott vállalja az intézményi térftési dlj megfizetését, 

melynek összegét nem konkrét összegben határozta meg, 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefon: (06-1) 485-6931 
E-mail: 9yamhivatal@pesl.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
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" a szolgáltató nem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

9/1999. (Xl. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: lr.) 1. számú melléklet II. része szerinti 

jövedelemnyilatkozatot alkalmazza, 

" az Szt. és Tr. előírásai szerinti jövedelem.vizsgálattal kapcsolatban: 

egyik esetben sem jelölték a jövedelemnyilatkozaton az intézményi térftési dfj vállalását, és 
csatolták a jövedelemigazolásokat, mely szerint a szolgáltató a nyilatkozattal 

ellentmondóan vizsgálta a jövedelmeket, 

mindhárom vizsgált esetben bemutatásra került felvételkor benyújtott nyilatkozattétel 

intézményi térltési díj vállalásáról, de a Tr. 2/A. § (1) bekezdésnek megfelelően csak S.I. 

esetében hatályos a dokumentum, 

S.A. L. és M.L. esetében csak a felvételkor készült jövedelemnyilatkozat és 

jövedelemigazolás került benyújtásra, a felülvizsgálat dokumentumai nem, igy nem 
megallapíthato. hogy a szolgáltató eleget tesz-e az lr. 22/A. § (1) elölrásának, 

• az Szt. 20. §szerinti nyilvántartás; 

a féröhely elfoglalásának időpontja és a közgyógyellátás igénybevétele 

alapszolgáltatásokra vonatkozóan az Szt. 20. § (4) bekezdés értelmében nem elölrt 

tartalom, a szolgáltatás szempontjából irreleváns adat, 

a szolgáltató nem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény meghatározásai 

szerint tölti ki a cselekvőképességre vonatkozó adatokat, mely szerint nem konkrét a 

jogképesSég megállapítása, 

a szolgáltató SAL. és M.L. esetében nem töltötte ki a jogosultsági feltételekre és az 
azokban bekövetkező változásokra vonatkozó adatokat, 

M.L. nyilvántartása szerint az ellátás megszüntetése nem írásban történt a Fenntartói 

nyilatkozattal és az Szt. 101. § (1) bekezdés elöirásával ellentétben, 

• megállapodást kötött a szolgáltató, mely az Szt. 94/C. § szerint; 

nem tartalmazza az ellátás kezdetének időpontját, 

tartalmazza az igénybevevö számára nyújtott szolgáltatás tartalmát, mely M.L. esetében 

nem került megjelölésre, 

részben tartalmazza a személyi térítési díj megállapltására, fizetésére vonatkozó 

szabályokat, 

M.L. jogviszonyának megszünéséről a Fenntartó nem bocsátott rendelkezésre 

dokumentumokat. nem rnegállapltható, hogy a megszüntetés jogsze~ következett-e be. 
Felhfvom a figyelmét, hogy minden esetben dokumentálja az Szt. 101. § (1) bekezdése 

értelmében a megállapodás megszünését, 

• a fenntartó nyilatkozata szerint nem a területileg illetékes ellátottjogi képviselő nevéröl, 

elérhetöségéröl, fogadóóráinak helyéről és időpontjáról tájékoztatja az ellátottakat, 

A jogsértések alapján a Kormányhivatal a PE/SZOC/1580-1/2021. számú végzéssel hatósági eljárást 

lndltott. 

Gyámügyi és Igazságügyi FOOs.ztály 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

Telefon: (06-1) 485-6931 
E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu Web: http:f/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
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A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 

Szankció tv.) 6. § (1) bekezdése szerint. a figyelmeztetéssel a hatóság rosszallását fejezi ki az általa 
megállapított közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével 
felszólfija az ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés elkövetésétől. 

A Szankció tv. 6. § (4) bekezdése szerint a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási 
szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapit meg, és a 
kötelezettséget megállapltó döntésben más szankciót nem alkalmaz. 

Határozatomat a fenti jogszabályi helyeken klvot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi Cl. törvény (a továbbiakban: Akr.) 80-81. §alapján hoztam. 

A Kormányhivatal hatáskörét az Sznyr. 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, illetékességét a 
fövárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg. 

A jogorvoslat lehetöségéröl a Kormányhivatal az Akr. 112.§ alapján adott tájékoztatást. 

Budapest, 2021. augusztus „ 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbizott 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
5/2013. (111.22.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint 
az intézményi térítési díjakról 

[Egységes szerkezetben a 26/2013. (XII.06.), a 12/2018. (VI.21.), a 19/2018. (XIl.13.), 
valamint a 16/2019. (XII. 18.) „ ./2021. (X. 13 .) önkormányzati rendeletekkel] 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított feladatkörében eljárva, „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 62. § (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) 
bekezdéseiben, 115. § (3) és (10) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő 
térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. fejezet 
Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza Visegrád Város Önkormányzata által biztosított, 
igénybe vehető szociális alapszolgáltatások körét, az igénybevétel módját, intézményi térítési 
díj összegét. 

2.§ 

(1) A rendelet hatálya Visegrád Város közigazgatási területén élő, az Szt 3. §-ában 
meghatározott személyekre terjed ki. 

3.§ 
(1) Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) étkeztetés; 
b) házi segítségnyújtás; 
c) családsegítés. 

(2) A Város Konyha vezetője külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, a 
késedelem a rászorulónak életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy súlyos 
nélkülözésnek tenné ki. Az ilyen ellátás biztosításáról az intézményvezetőnek feljegyzést kell 
készítenie és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia. 
(3) A Városi Konyha vezetője kivételesen - külön eljárás keretében - biztosíthatja az ellátást 
a következő esetekben: 
a) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt; 
b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás 
következett be, amely gyorsított ellátást igényel. 



Étkeztetés 
4.§ 

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) 65 év feletti életkoruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy 
egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni. 
(3) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az 
étel: 

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
b) elvitelének lehetővé tételével, 
c) koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra 
szállításával. 

(4) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat a Városi 
Konyhán, önállóan működő költségvetési szervén keresztül biztosítja. 
(5) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon a Városi 
Konyhához történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatvány átvehető a Városi 
Konyhán, illetve letölthető a www.visegrad.hu internetes oldalról. 
(6) A Városi Konyha vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését 
megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, 
(7) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban 
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. 
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a 
vállalást ö vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 
(8) A térítési díjat az ellátott, gyermek esetében, pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező 
szülő vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni. 
(9) A támogatás összege az intézményi térítési díj: 

a) az havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 250 %-át meg nem 
haladó esetben 25 %-a; 
*b) az havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meg 
nem haladó esetben 50 %-a; 
*c) az havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át meg 
nem haladó esetben 100 %-a. 

(11) A személyi térítési díjat a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Városi 
Konyha Intézményvezetője (továbbiakban: intézményvezető) határozatban állapítja meg. Az 
igénylő és az intézményvezető az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást 
köt. A megállapodás szövegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az intézményvezető 
megállapítja, amelyről írásban értesítést küld, szerintem nincs határozathozatali joga. 
(12) Az étkezésért fizetendő havi térítési díjat utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot 
követő hónap 15-ig. 



(13) A koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az ebéd 
házhozszállításáról az önkormányzat szociális gondozó alkalmazása útján gondoskodik. 

(14) A fizetésre kötelezettek köre: Szt. J 14. § (2) alapján. 

(15) A Városi Konyha vezetője megállapítja a személyi térítési díjat, ha ezzel nem értenek 
egyet, a fenntartóhoz fordulhatnak kérelmükkel, a fenntartó pedig az eljárás befejezéseként 
határozatban dönt. 

5.§ 

(1) A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén az intézményvezető a 
kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás 
következményeire. 
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezető 
negyedévenként összesítésben jelenti a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt. 

6.§ 

( 1) Az étkeztetés ellátása megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) az ellátott halálával, 
e) a határozott idejű megállapodás megszűnésével kivéve, ha az időtartam lejá1tát 

megelőzően meghosszabbítják, 
d) az ellátott, vagy törvényes képviselője írásbeli kérelme alapján indoklás nélkül, 
e) a megállapodás felmondásával; 

- az ellátott másik intézményben történö elhelyezése indokolt vagy további ellátása 
nem indokolt 
az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy 
térítésidíj-fizetési kötelezettségének - 102. § szerint - nem tesz eleget, 
az ellátott jogosultsága megszűnik 

A megállapodás folmondása minden esetben írásban töiténik. A felmondási idő tizenöt nap, 
ha az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik. 

*módosítva a 26/2013. (Xll.06.) Ökt. rendelettel 



Házi segítségnyújtás 
7.§ 

(1) Visegrád Város Önkormányzata által kötelezően nyújtandó házi segítségnyújtás 
feladatot ellátási szerződés keretében a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Házi 
segítségnyújtás szolgáltatása biztosítja. Az Egyesület szabályozza és biztosítja az 
ellátási feltételeket. A kérelmet a szolgáltatás szakmai vezetőjéhez kell benyújtani, aki 
a felvételről szóló döntését követően megállapodást köt a jogosulttal. 

(2) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 

(3) A házi segítségnyújtást az alábbi személyek vehetik igénybe: 

a) azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek és róluk nem gondoskodnak, 

b) azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik 
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget 
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

c) egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt igénylik, 
d) azok, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 

visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 
( 4) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 
( 6) A szociális gondozó feladata: 
a) a rászoruló személyek otthonukban történő ellátása; 
b) az otthoni környezet rendjének biztosítása; 
c) az ellátott egészségügyi állapota miatt megkívánt együttműködés a háziorvossal és más 
orvosi ellátást biztosító egészségügyi szervekkel; 
d) a rászoruló étkezésének biztosítása, a szociális étkeztetés igénybevételével. 

8.§ 

(1) A házi segítségnyújtás ellátása megszűnik: 
a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján, 
b) az ellátott egészségi állapotának javulása esetén, 
c) az ellátott halálával, 



Családsegítés 
9.§ 

(1) Az Szt.-ben meghatározott családsegítési és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat 
Visegrád Város közigazgatási területén a Visegrád Város Önkormányzata részvételével 
működő Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja. 1 

(2) Az ellátásokra vonatkozó részletszabályokat az Szt. 64.§-a, a Társulási Megállapodásban 
foglaltak, valamint Szentendre Város Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek a 
mindenkor hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. 1 

(3) l 

II. fejezet 
Záró rendelkezések 

10.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben „a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvény, „a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről" szóló 1/2000 ( I.7.) SzCsM 
rendelet, „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről" szóló 
9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet, és „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról" szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti "a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról" szóló 10/2011.(V.26.) Önk. rendelet 17-20§-ai. 

Visegrád, 2013. március 22. 

Félegyházi András 
polgármester 

1 módosítva a 12/2018. (Vl.21.) Ökt. rendelettel 

Dr. Szabó Attila 
aljegyző 



1. melléklet a 512013. (III.22.) önkormányzati rendelethez23 

1. Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak 

1.1 Étkeztetés: 

Szolgáltatás 

Étkezés 

2. Az intézményi térítési díj alapadatai: 

2:1 Étkeztetés 

Normatív állami 
Támogatás mértéke hozzájárulás 

(Ft/fő/év) 
(Ft/fő/nap) 

65.360. 262 

Intézményi térítési díj 
(Ft/ellátási nap) 

670Ft 

Szolgáltatási költség 
(Ft/fő/nap) 

932 

Szolgáltatási önköltség -
Normatíva (Ft/fő/nap) 

670 

2 Módosította a 19/2018. (XII.13.) számú KT rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. január l-től. 
3 Módosította a 16/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. január l-től. 



2. melléklet a 512013. (111.22.) önkormányzati rendelethez 

Megállapodás 

Szociális étkeztetés igénybevételére 

Amely létrejött egyrészről Visegrád Városi Konyha, mint ellátást biztosító - képviseletében 
eljáró személy, Muckstadtné András Enikő (továbbiakban intézményvezető), másrészt: 
Név: 
Születéskori név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakcím: 
Telefonszám: 
(továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, 

Név: 
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

A szolgáltatás igénybevételéről 
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 201_. hó __ napján beadott 
kérelme alapján a Városi Konyha biztosítja a kérelmező részére az étkeztetést, nyújtó 
szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét. 
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja: 
202 év hó __ napja 
Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 201_ év hó __ napjáig. 
Az ellátás időtartama határozatlan idejű. 
A szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk. 

Az igénybevevő részére nyújtott szolgáltatás tartalma: 
lJ Elvitellel - Visegrád Város Konyháról, szolgáltatási napokon órától ... óráig 

Neki kell biztosítani az ételhordót? Hányat, kell rá valamilyen azonosítás? Mi van, ha 
nem tud érte jönni, van lehetőség tárolásra vagy mindenképpen gondoskodjon az 
elviteléröl, ha indokolt adhoc, de legfeljebb átmeneti akadályozottsága van (pl. eltörte a 
lábát), akkor meddig telefonálhat és/vagy írásban kérheti, hogy szállítsák ki? 

l I Az igénybevevő lakására történő kiszállítással ... óra és .. . óra között 
Biztosítani kell a személyes átvételt, vagy nem vállaltok felelősséget, ha a kapura kell 
akasztani! 

D Visegrád Város Konyha étkezőjében történő helyben történő fogyasztással ... óra és .. . 
óra között 
A konyha vállalja az étkezés igénybevételének feltételeit, kötelező betartani a személyes 
higiéniai szabályokat, stb 

Már azt is beleírhatjuk, hogy amennyiben a járvány és veszélyhelyzet esetén nem tudjátok 
biztosítani a megállapított szolgáltatási formát, korlátozzák a személyes kapcsolatokat, a 
változásokról írásban értesítitek az ellátottakat. 

Az étkezés igénybevételét meddig lehet és hogyan lemondani (előző nap X óráig ezen a 
telefonszámon). 



(29/1993 . 9. § (6) bek) - Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja 
igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a 
távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a 
térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. 
munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj 
megfizetésének kötelezettsége alól. 

Térítési díj fizetéséről 
Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni. 
A személyi térítési díj egyéni jövedelemváltozás esetén évente egyszer felülvizsgálatra kerül, 
de legfeljebb kétszer, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mé1tékben csökken, hogy az e 
törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni , illetve az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 
Felülvizsgálatkor be kell nyújtani a jövedelemnyilatkozatot és mellékleteként a havi 
jövedelem igazolását, vagy az intézményi térítési díj megfizetéséről szóló nyilatkozatot, 
illetve a jövedelem hiányáról szóló igazolást/nyilatkozatot. A szolgáltatás vezetője a 
benyújtott iratok alapján megvizsgálja a jövedelmet, megállapítja a személyi térítési díjat, 
melynek összegéről írásban értesíti a jogosultat/ töivényes képviselöjét. 
Amennyiben az igénybe vevő nem ért egyet a megállapított személyi térítési díj összegével, a 
fenntartóhoz fordulhat kérelmével annak csökkentése elengedése érdekében. A fenntartó 
határozatban dönt, vagy ami majd a rendeletben lesz szabályozva. 
A személyi térítési dij napi összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelme harmincad 
részének 30%-át, valamint az intézményi térítési díj összegét. 
A térítési díj mértékét a Város Képviselő-testülete határozatban évente állapítja meg az erre 
vonatkozó jogszabályok alapján. 

A térítési díj fizetésének helye, időpontja, módja: 
A havi igénybevétel és személyi térítési díj szorzatából megállapított fizetendő térítési díj 
összegét számla ellenében készpénzben a Visegrád Városi Konyha házi pénztárába kell 
befizetni tárgyhót követő hónap 15. napjáig. 

Ila van lehetöség utalásra, akkor bank neve, számlaszám. 

Az intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést 
küld az Ellátott részére, melyet az ellátott, vagy más fizetésre kötelezett személy köteles 
megfizetni. 

Adatváltozások bejelentéséről 
Az Ellátott köteles a személyes adataiban, a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági 
feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül az 
intézményvezetőt értesíteni. 

Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről 

Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik: 

Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha: 
határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtaitam lejá1tával, 
a szolgáltatást igénybe vevő halálával, 
2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén. 



A megállapodás megszüntetésének feltételei 

Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével. 

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás 
nélkül kezdeményezheti. 

A szolgálatvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha: 
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 
- a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a 
intézményvezető felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti, 

- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről. 

A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási 
idővel szűnik meg. 

Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 
mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 
A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, 
amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden 
olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen 

kapcsolódik. A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető írásos értesítés küld. 
A felmondási idő 15 nap, kivéve ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal 
vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 
Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője 
nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény 
fenntartójához fordulhat. 
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a 
fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 

Panaszok kezeléséről 
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézmény vezetőjéhez fordulhat. 
Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül 
nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat. 
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 
kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, a szolgáltatás működési 
területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat vagy/és panaszai 
kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő segítheti. 
A terület ellátott jogi képviselője ......................................................... . .......... . 

Személyes adatok kezeléséről 
A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. A 
személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A jogosult / törvényes 
képviselője köteles az ellátással kapcsolatos, jogszabályok által előírt nyilvántaitásokhoz 
adatokat szolgáltatni. 



Egyéb rendelkezések 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény és azokhoz kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a szolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a fizetendő térítési 
díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe 
vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátott jogi 
képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt 
tudomásul vettem. 
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy 
példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag 2 példányban írják alá. 

Visegrád, 202 _ .............................. . 

Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Intézményvezető 

P.H. 
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1. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény 
adatait és szervezeti felépítését, a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, az 
intézmény működési szabályait. 

2. Az intézmény legfontosabb adatai: 

2.1. Az intézmény megnevezése: Visegrád Városi Konyha 

2.2. Az intézmény székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 18. 

2.3. Hatályos alapító okirat: 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által fenntartott 
Visegrád Városi Konyha 9/1994. III.15.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyott és 
kiadott, a 70/1997. (XI.25.), a 364/2004. (XII.16.), 184/2009. (IX.30.), 102/2014.(04.17.), 
130/2018. (VI.20. ), valamint. . ./2021.(X. 13.) számú határozatokkal módosított Alapító Okirata 

2.4. Az intézmény alapítója, fenntartója, irányító szerve: Visegrád Város Önkormányzata 

2.5. Az intézmény típus szerinti besorolása: költségvetési szerv 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: költségvetési szerv 

Pénzügyi gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
látja el. 

3. Alaptevékenysége: 

3 .1. - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
- MunkaheJyi étkeztetés köznevelési intézményben 
- Szociális étkeztetés 

3.2. Az ellátott feladatok kormányzati funkció száma: 

Szociális étkeztetés: 107051 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025 
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 10403 7 

3.3 Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez. 

3.4. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály megjelölése: 
Önálló jogi személyként működő szociális és diákétkeztetést biztosító intézmény. A 
gazdálkodási feladatait Visegrád Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala látja el az 
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) és (4b) bekezdése alapján az 
Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves intézményi költségvetés 
előirányzatainak keretei között. 
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok gyakorlásakor a Magyarország helyi 
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §. (2) bekezdésében foglaltak, 
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtására kiadott az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 
mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás az irányadó. 
Az intézmény külön „Együttműködési megállapodásban" rögzített pénzügyi gazdálkodási 
feladatait önállóan köteles ellátni. 

3.5. Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: 

Az ingatlan vagyont az Önkormányzat Ingatlanvagyon Katasztere, az ingó vagyont az 
intézményi leltár tartalmazza. 

3.6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetője (élelmezésvezető) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény alapján vezető beosztású közalkalmazott, akit nyilvános pályázati eljárás 
útján Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki. Az intézmény vezetője 
felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

II. Fejezet 
Szervezeti felépítése 

Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatokat végzi. 

1) Alaptevékenység: 

1.1.) Gyennekétkeztetés köznevelési intézményben: 

1.1.1.) Iskolai intézményi étkeztetés: 
Az Áprily Lajos Általános Iskola (2025 Visegrád, Rév u. 2.) tanulói részére biztosít étkezési 
lehetőséget. A tanulók étkeztetése, a Visegrád Városi Konyha ebédlőjében történik. 

1.1.2.) Óvodai intézményi étkeztetés: 
A Fellegvár Óvoda napközis óvodásainak az étkeztetését biztosítja. A Fellegvár Óvodába az 
étel szállítása épületen belül történik, viszonylag rövid időn belül (2-3) perc alatt. 

1.2.) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A munkahelyi étkeztetést az önkormányzati intézmények alkalmazottai vehetik igénybe. 

1.3.) Szociális étkeztetés: 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
2) Az intézmény szervezeti ábráját a 1. sz. melléklet tartalmazza. 

3) Belső szervezeti tagolódás: Az intézmény élén az intézményvezető áll. 
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4) Helyettesítés rendje: Az intézményvezető helyettesítését beleértve, ha akadályoztatás miatt 
a tisztség nincs betöltve az asszisztens helyettesíti. Az asszisztens távolléte, akadályoztatása 
esetén az intézményvezető helyettesíti. A konyhai alkalmazottak helyettesítésének rendjét a 
munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

III. Fejezet 
A feladatellátás szakmai tartalma 

Az Intézmény a szociális étkeztetést a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján határozza meg. 

Étkeztetés (Szociális étkeztetés / Szociális konyha): 

Kormányzati funkció száma: 107051 

Az étel Visegrád Városi Konyháján készül 
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően történik: 

helyben fogyasztásával 
elvitel lehetővé tételével 
lakásra szállítással kerül megszervezésre. 

A napi egyszeri meleg étel házhoz szállítását az erre a célra használt személygépkocsival oldjuk 
meg. Az étel kihordását ebédkihordó dolgozó végzi. A személyi térítési díjak beszedését az 
intézményvezető végzi el és elszámol vele az önkormányzat felé. Az asszisztens vezeti a 
jogszabály által kötelező dokumentációt: a sorszámozott étkezésre vonatkozó igénybevételi 
naplót. 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Kormányzati funkció száma: 096015 

Iskolai intézményi étkeztetés: 

A tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek. A tízórai a Városi Konyhán dolgozó 
ebédkihordó dolgozó juttatja el az Áprily Lajos Általános Iskolába, az erre a célra használt 
személygépkocsival. A tízórait dobozokban szállítjuk. 
Az ebédet a diákok a konyha ebédlőjében fogyasztják el, ahová csoportosan, napközis tanár 
kíséretével érkeznek. 
Az uzsonnát az ebédnél veszik át a napközis tanárok, és viszik az iskolába. A diákok étkezési 
térítési díj beszedését az élelmezésvezető végzi és elszámol vele az önkormányzat felé. 

Óvodai intézményi étkeztetés: 

Az óvodások napi háromszori étkezésben részesülnek: tízórai, ebéd, uzsonna. 
Az óvodai étkeztetés épületen belül történik, az ételeket edényekben viszik el az óvoda 
dolgozói. 
Az óvodások étkezési térítési díjait az élelmezésvezető szedi be és számol el az önkormányzat 
felé. 
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Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: 

Kormányzati funkció száma 096025 

A munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az intézmény a gyermekétkeztetési és 
egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet szerint 
látja el. 

IV. Fejezet 
Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, 

a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

Az intézményvezetése: 
Az intézményvezetője felelős a jogszabályi rendelkezések, belső utasítások, szabályzatok 
betartásáért. 
Felelős az általa elkészített adatszolgáltatások, jelentések határidőre történő elkészítéséért, 
tartalmilag és formailag helyes összeállításáért. (Feladatait részletesen a munkaköri leírás 
tartalmazza) 
Az intézményvezető feladata továbbá: 
- gondoskodik a HACCP előírásainak szigorú betartásáról. 
- felelős a gyermekek és felnőttek mennyiségileg és minőségileg kielégítő, időben, pontos 
étkeztetéséért. 
-előre elkészíti a heti étlapot a szakácsnővel a nyersanyagbeszerzés függvényében. Az 
intézményvezetője irányítja és ellenőrzi az intézményben foglalkoztatottak szakmai munkáját, 
munkafegyelmét és az etikai követelmények betartását. 
- ellenőrzi és felelős az intézményben dolgozók adminisztrációs és dokumentációs feladatainak 
teljesítéséért. 
- felelős az intézmény helyiségeinek állapotáért, az előírt eszközök, felszerelések meglétéért. 
- az intézményen belül ellenőrzi a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartását. 

- elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ütemezi szabadságolásukat, gondoskodik a 
helyettesítésükről. 

- étkeztetésre vonatkozó kérelmek elbírálása, személyi térítési díjak megállapítása. 
Az Intézmény vezetője közvetlen kapcsolatot tart fenn a város: 

polgármesterével, 
- jegyzőjével, 

a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsággal, és az Ügyrendi és Népjóléti Bizottsággal 

Felelős az irányítása alá tartozó intézmény gazdaságos működéséért. 
Az intézményvezető közvetlen és vezetői irányítása alá tartoznak a következő munkavállalók: 

Főszakács 1 fő 
Szakács 1 fő 
Konyhai kisegítő 2 fő 
Kézilány 2 fő 
Ebédkihordó 
asszisztens 

Az intézmény munkarendje 

Hétfőtől-péntekig: 7 órától - 15 óráig 
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A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a település mindenkori polgármestere 
gyakorolja. A szakmai felügyeletet a jegyző. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja, besorolása tekintetében vezető állásúnak minősül. 

V. fejezet 
Intézmény belső ellenőrzése 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 
intézmény vezetője a felelős. A belső ellenőrzés külső erőforrás bevonásával a fenntartón 
keresztül valósul meg. 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 
• szakmai tevékenységgel összefüggő és 
• gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 
A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. A belső ellenőrzést a Szervezeti 
és Működési Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő Belső ellenőrzési szabályzatban 
foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni. Az ellenőrzések tapasztalatait az 
intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, 
illetve kezdeményezi. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről az érintettet, az 
intézmény dolgozóit, valamint a fenntartó Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét 
tájékoztatja. 

Visegrád, 2021. október 14. 

intézményvezető 
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SZERVEZETIABRA 1. sz. melléklet 
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Szociális étkeztetés 
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Városi Konyha Visegrád Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú melléklete 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 

A belső ellenőrzést meghatározó szabályok: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, illetve 

- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

1. A belső ellenőrzés helyi szabályozásának célja, feladata 

( 1) A belső ellenőrzési tevékenység célja, feladata, hogy: 
megfelelő mennyiségű, és minőségű információt biztosítson az intézmény 
vezetőjének a óvodai, iskolai intézményi és szociális étkeztetési tevékenység 
tartalmi kérdéseiről és annak színvonaláról, 
jelezze az intézményvezető számára a óvodai, iskolai intézményi és szociális 
étkeztetési, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a 
szabálytalanságok, hiányosságok okait, a mulasztásokat, 
segítse a vezetői irányítást a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 
intézmény törvényes művelődési, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi működését, 
szilárdítsa meg a belső rendet és fegyelmet, 
tárja fel az intézmény vagyonvédelmi, takarékossági, leltározási, selejtezési 
hiányosságait. 

2. A belső ellenőrzés módszerei 

(1) A vezetői ellenőrzés eszközei különösen: 
a vezetői és jogszabályi előírások végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági 
és más információk, a rendszeres vagy eseti statisztikai és egyéb adatok elemzése, 
értékelése, 
a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról a dolgozók rendszeres és 
eseti beszámoltatása, 
közvetlen tapasztalatok szerzése, helyszíni ellenőrzés. 

(2) A munkafolyamatba épített ellenőrzést: 
a szervezeti és működési szabályzatban, ügyviteli szabályzatokban, részleteiben, 
pedig a munkaköri leírásokban is szabályozni kell, 
a különböző munkafolyamatok szabályozása keretében gondoskodni kell az 
ellenőrzés módjának, gyakoriságának, valamint az ellenőrzés eredménye 
hasznosításának meghatározásáról. 

(3) Az ellenőrzés tárgyát és célját tekintve lehet: 
Átfogó vizsgálat, amely a konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon 
értékeli az óvodai, iskolai intézményi és szociális étkeztetési, gazdálkodási 
feladatok végrehajtását, illetve azok összhangját. 
Célellenőrzés, amely egy adott részfeladat vagy több meghatározott probléma 
feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 
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A témaellenőrzés a több érintettnél ugyanazon témára irányuló, összehangolt 
összehasonlító vizsgálat, amelyből általánosítható következtetéseket lehet levonni 
és ennek megfelelően a probléma megoldására intézkedéseket, lehet foganatosítani. 
Egy korábban lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai alapján tett intézkedések 
végrehajtására, helyszíni vizsgálatára irányul az utóellenőrzés. 

( 4) Az ellenőrzés tartalmát tekintve lehet: 
óvodai, iskolai intézményi és szociális étkeztetési 
gazdálkodási, 
pénzügyi, 
ügyviteli, ellenőrzés. 

(5) Az ellenőrzések alkalmával mindig a célra vezető megoldást kell alkalmazni úgy, hogy 
az a legkisebb mértékben zavarja a foglalkoztatottak tevékenységét. 

(6) Az ellenőrzés módjáról, módszeréről és idejéről évenként az intézmény vezetője dönt. 

3. A belső ellenőrzés fő területei 

(1) Az óvodai, iskolai intézményi és szociális étkeztetési tevékenység ellenőrzése kiterjed: 
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 
végrehajtására, 
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
612013 .(III.22.) önkonnányzati rendelet végrehajtására, 
az alkalmazottak egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti oktatásának 
megtörténte, ennek hatékonysága és adminisztrálása, 

(2) Az intézmény gazdálkodása területén: 
az óvodai, iskolai intézményi és szociális étkeztetési tevékenység gazdasági 
hátterének, feltételrendszerének biztosítására, 
szabad kapacitás vizsgálatára, 
a munkavállalók foglalkoztatásának, munkakörülményeinek, ösztönzési 
rendszerének vizsgálatára, 
a beszerzések és felhasználások összhangjának, a takarékossági intézkedések 
megvalósításának vizsgálatára, 
működési bevételek beszedésének vizsgálatára, 
pénzügyi és számviteli tevékenység, az analitikus - nyilvántartás, a bizonylati rend, 
a könyvelési adatok vizsgálatára, 
vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök 
kialakításának vizsgálatára, 
munkarendben foglaltak betartására, 
munkaidő, szabadság szabályszerű vezetésének ellenőrzése, helyettesítésének 
pontos megállapítása.:. 

4. Ellenőrzési hatáskörök 

(1) Az intézményvezető alapvető feladata az intézmény munkájának általános és folyamatos 
ellenőrzése, 

(2) Hozzá tartozik különösen: 
a munka jogviszonyban állók tevékenységének ellenőrzése, 
gazdálkodással összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése, 
a technikai dolgozó munkájának ellenőrzése 
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a házirend betartásának ellenőrzése 
a hatályos jogszabályok, a törvények és a rendeletek előírásainak betartása, 
intézményvezetői utasítások és döntések végrehajtása, 
munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása 

(3) Az intézményvezető döntése alapján a szakmai tevékenységre is kiterjedő ellenőrzésekbe 
szükség esetén szakértőket is be kell vonni. 

5. Az ellenőrzési terv 

(1) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza az elvégzendő évenkénti és középtávú időszakonként, 
és témánként az ellenőrzéseket. Az ellenőrzési ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni 
az ellenőrzési igényeket, különös tekintettel a jogszabályok előírásaira, az intézmény 
fenntartójának elvárásaira, jelen belső ellenőrzési szabályzat előírásaira. 
(2) Az ellenőrzési ütemtervet az intézményvezető készíti el. Az ellenőrzési ütemterv naptári 
évre készül. 
(3) Az ellenőrzési programnak tartalmaznia kell: 

az ellenőrzés jellegét, célját, az ellenőrző és az ellenőrzendő egység, személy 
megnevezését, 
az ellenőrzés feladatainak pontos meghatározását, 
az ellenőrzést végző személyt, az ellenőrzendő időszakot, a kezdő és befejező 
időpontját. 

(4) Az ellenőrzendő időszakot úgy kell megállapítani, hogy közvetlenül kapcsolódjék az előző 
ellenőrzés által vizsgált időszak befejező időpontjához. 
(5) Az ellenőrzőt, ha külső személy, megbízólevéllel kell ellátni. Ebben hivatkozni kell az 
ellenőrzés alapjául szolgáló intézkedésre, jogszabályra. 
(6) Az ellenőrzési ütemterv elkészítésének szempontjai: 

az ellenőrzések a leghatékonyabb módon elégítsék ki az ellenőrzés igényeit, 
az ellenőrzések teljesíthetők legyenek; 
az ellenőrzések végrehajtásánál vegye figyelembe az intézmény előre 

meghatározható - az adott időszakban - kiemelt feladatait. 

6. Az ellenőrzés végrehajtása 

(1) Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végző feladata, az ellenőrzési ütemterv 
előírásainak megfelelően. Az ellenőrzés előkészítésénél fel kell használni: 

a korábbi ellenőrzési jegyzőkönyveket, 
óvodai, iskolai intézményi és szociális étkeztetési tárgyú statisztikákat, jelentéseket, 
a gazdasági tárgyú beszámolókat, 
belső szabályzatokat, jogszabályokat. 

(2) Az ellenőrzést a helyszínen, a tények alátámasztását szolgáló eszközöket (pl. számvitel, 
bizonylatok, okmányok, nyilatkozat, szemle stb.) felhasználva kell lefolytatni. Az ellenőrzést 
végző személy felelős megállapításai helytállóságáért és megalapozottságáért. 
(3) Az ellenőrzés lehet közvetlen vagy közvetett jellegű, amely a közvetlen megfigyelésen, 
személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódáson, szóbeli kérdés feltételen, beszélgetésen 
alapulhat, illetve közvetett módon a nyilvántartások és okmányok alapján végzett tételes, 
szúrópróbaszerű ellenőrzés lehet. 
( 4) A munkafolyamatba épített ellenőrzés esetén biztosítani kell, hogy az óvodai, iskolai 
intézményi és szociális étkeztetési feladatok ellenőrzése során a munkafolyamat reális képet 
mutasson. 
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7. Az ellenőrzés értékelése 

(1) Az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
(2) A jegyzőkönyvben: 

az ellenőrzött személy munkáját fejlődésében (változásában) kell értékelni, 
a hibák, hiányosságok rögzítése mellett rá kell mutatni azok okaira és 
következményeire is, 
a vonatkozó jogszabályokra, egyéb rendelkezésekre és okmányokra, illetve az 
azoktól való eltérésre is hivatkozni kell, 
ki kell térni a példanmtató és előterjesztésre alkalmas tényekre, 
javaslatot kell tenni a megállapítások hasznosítására, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

(3) A személyes felelősséget az intézmény dolgozójával, illetve személlyel szemben kell 
megállapítani, akinek cselekménye, mulasztása: 

a munkaköri kötelezettség - kárral, gazdasági vagy egyéb hátránnyal járó - vétkes 
(szándékos vagy gondatlan) megsértését okozta, 

- jogszabályi előírást vagy belső utasítást sértett és ezzel veszélyeztette az intézmény 
vagyonát, 
az egyszer már feltárt hibák, fennmaradását, ismétlődését tette lehetővé. 

( 4) A felelősként megjelölt személlyel a rá vonatkozó megállapításokat írásban köteles 
ismertetni. A felelőssé tett személy a felelősségével kapcsolatos megállapítások megismerését 
aláírásával köteles elismerni. 
(5) A felelősként megnevezett személy a rá vonatkozó megállapítások megismerésétől 
számított 8 napon belül az intézmény vezetőjének köteles írásban nyilatkozni arról, hogy: 

elismeri-e a terhére rótt tényt és azzal kapcsolatos felelősségét, 
mi volt a mulasztás, a hiányosság oka, 
mit kíván tenni a hiányosság kijavítása érdekében. 

(6) Az ellenőrzés megállapításainak súlyossága figyelembevételével - az intézmény vezetője 
dönt, illetve köteles a szükséges fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntetőeljárás 
kezdeményezésére - a vonatkozó külön jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 

8. Az ellenőrzés dokumentumai 

(1) Az intézményvezető az ellenőrzési kötelezettségekről és az elvégzett ellenőrzésekről évente 
áttekinthető nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: 

az ellenőrzések helyét és idejét, 
az ellenőrzött területek, tevékenységek, személyek felsorolását, 
az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat, a megállapított 
felelős nevét, 
a lefolytatott felelősségi vizsgálatok számát és eredményét, 
az ellenőrzés pozitív tapasztalatait. 

9. A gazdasági terület külön szabálya 

(1) Ellenőrzés kiterjed: 
az intézmény pénzgazdálkodási és költségvetési tevékenységére vonatkozó 
jogszabályok, előírások és egyéb intézkedések betartására, 
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az érvényes könyvviteli, elszámolási, vagyonvédelmi rend, ezen belül a 
vagyonbiztonság ellenőrzésére, naprakész vezetésére, 
anyaggazdálkodás és -ellátás ellenőrzésére, 
a leltározás és selejtezés előkészítésének szabályszerű végrehajtásának az 
ellenőrzése, az elfekvő készletek feltárásának és hasznosításának évenkénti 
ellenőrzése, 

a pénzkezelés ellenőrzése. 

10. Záró rendelkezések 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 
(2) Jelen szabályzat 2021. október 14. napjával lép hatályba. 
(3) A szabályzat tartalmát az intézményvezető köteles ismertetni az alkalmazottakkal. A 
szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja 
számára. 

Visegrád, 2021. október 13. 

P.H. 

intézményvezető 
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Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

Született: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Név: 
közalkalmazott részére 

Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

A munkakör megnevezése: asszisztens 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: A szociális segítőt távolléte esetén az intézményvezető helyettesíti. Az 
intézményvezető helyettesítését beleértve, ha akadályoztatás miatt a tisztség nincs 
betöltve a szociális segítő helyettesíti. 

1. KÖVETELMÉNYEK 

1. Ismeret 

2. Képesség 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 

Szakmai ismeretei legyen naprakészek, szakmai fejlődési igény, az új 
módszerek iránti fogékonyság jellemezze. 
Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
A határidőket teljesítse pontosságra, felelősségvállalásra, szakszerűségre 
legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, konfliktuskezelő, 

szervezőkészséggel. 

3. Egyéb követelmények 
Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, a munkaruhát, védőruhát 
használja. Balesetveszélyes cipő használata kerülendő. 

II. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 



Középfokú végzettség és szakmai szakképesítés a 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3. számú 
mellékletben a szociális segítőre megjelölt iskolai végzettségek és szakképesítések. 
Munkakört betöltő iskolai végzettség: középiskola. 

2. Gyakorlati idő: -----

3. Együttműködési készség 

Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival való együttműködésre és 
kapcsolatteremtésre. 

III. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 
• a nyersanyag tisztításában, raktári munkában való részvétel, 
• az ételkészítés rész feladatainak elvégzése, 
• részvétel az ételek adagolásában, ételhordók mosogatásában 
• az ételhordóba történő tálalás, igénybevételi napló vezetése 
• részvétel a konyha és a szociális étkezők közti kapcsolattartásban. 
• személyi ill. üzemi higiénés, valamint munkavédelmi és a HACCP előírások, 

szabályok betartása. 
• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az 

élelmezésvezetőnek leadni. 
• a konyha takarításában való részvétel. 

IV. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 

- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai 
eredményes, törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, 
képességeinek állandó és folyamatos bővítése, 

a jogszabályok, szabályok, eljárási rendek, vezetői intézkedések megismeréséért és 
alkalmazásáért, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért, a határidők betartásáért, a szükséges adatszolgáltatás 
biztosításáért. 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, munkaruha, védőruha állagának 
megóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, a munkavégzéshez szükséges anyagok takarékos 
felhasználásáért. 



3. Más jellegű követelmények 

Felelős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

Született: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Név: 
közalkalmazott részére 

Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

A munkakör megnevezése: szakács 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: akadályoztatása esetén az élelmezésvezető utasításának megfelelően a 
konyhalány helyettesíti. 

V. KÖVETELMÉNYEK 

1. Ismeret 
- közétkeztetésben való jártasság 

2. Képesség 
Szakmai ismeretei legyen naprakészek, szakmai fejlődési igény, az új 
módszerek iránti fogékonyság jellemezze. 
Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, konfliktuskezelő, 

szervezőkészséggel. 

3. Egyéb követelmények 
Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, a munkaruhát, védőruhát 
használja. Balesetveszélyes cipő használata kerülendő. 

VI. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 
Munkakört betöltő iskolai végzettség: szakmai szakképesítés -szakács 

2. Gyakorlati idő: -----

3. Együttműködési készség 



Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival való együttműködésre és 
kapcsolatteremtésre. 

VII. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 

• részt vesz az étlap összeállításában 
• meglévő készletek, felmérése, raktározás 
• a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése, sütése) 
a ételek ízesít~se, adagolása, tálalása 
• segédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása 
• rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és minőségét, a 

technológiai folyamatokat 
• elvégzi az elkészült ételek minőségi és mennyiségi ellenőrzését 
• az új ételek bevezetéséhez próbafözéseket kezdeményez. 
• figyelemmel kíséri az üzem felszereltségének állapotát, jelzi a felettesének a karbantartás, 

javítás szükségességét 
• felelős az étel időben történő elkészítéséért 
• felelős - az ÁNTSZ előírásainak megfelelően - az élelmezési üzem tisztaságáért, a személyi 

higiéné betartásáért és betartatásáért. 
• felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért. 
• felelős a munkahelyi rend és fegyelem követelményeinek betartásáért 
• A munkavállaló köteles a munkaidő beosztásnak megfelelően a munkavégzési helyen 
időben, tiszta munkaruhában, ápoltan megjelenni 

• Köteles munkaidejében a munkaterületen tartózkodni. A munkaterületet magáncélból nem 
hagyhatja el felettese engedélye nélkül. 

• Köteles a munkából való távolmaradást a legrövidebb időn belül felettesével közölni! 
•Rendkívüli munkavégzésre a törvényes mértékig kötelezhető! 
• Köteles a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat valamint a HACCP előírásokat a 

munkaterületén betartani, illetve betartatni! 
• A munkavállaló tudomásul veszi, hogy tevékenysége során szerzett információk a 

szolgálati, valamint az üzleti titok tárgykörébe tartoznak, ezért ezeket semmi módon nem 
közölheti más személlyel. 

• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az élelmezésvezetőnek leadni 
A munkavállaló köteles a közvetlen felettes utasításait haladéktalanul végrehajtani, kivéve, ha 
az sérti a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírásokat, vagy a munkavállaló személyiségi 
jogait! 

VIII. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 



- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai 
eredményes, törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, 
képességeinek állandó és folyamatos bővítése, 

a jogszabályok, szabályok, eljárási rendek, vezetői intézkedések megismeréséért és 
alkalmazásáért, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, munkaruha, védőruha állagának 
megóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, a munkavégzéshez szükséges anyagok takarékos 
felhasználásáért. 

3. Más jellegű követelmények 

Felelős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

Született: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Név: 
közalkalmazott részére 

Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

A munkakör megnevezése: szakács 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: akadályoztatása esetén az élelmezésvezető utasításának megfelelően a 
konyhalány helyettesíti. 

IX. KÖVETELMÉNYEK 

1. Ismeret 
- közétkeztetésben való jártasság 

2. Képesség 
Szakmai ismeretei legyen naprakészek, szakmai fejlődési igény, az új 
módszerek iránti fogékonyság jellemezze. 
Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, konfliktuskezelő, 

szervezőkészséggel. 

3. Egyéb követelmények 
Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, a munkaruhát, védőruhát 
használja. Balesetveszélyes cipő használata kerülendő. 

X. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 
Munkakört betöltő iskolai végzettség: szakmai szakképesítés -szakács 

2. Gyakorlati idő: -----



3. Együttműködési készség 

Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival való együttműködésre és 
kapcsolatteremtésre. 

XI. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 

• részt vesz az étlap összeállításában 
• meglévő készletek, felmérése, raktározás 
• a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése, sütése) 
• ételek ízesítése, adagolása, tálalása 
• segédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása 
• rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és minőségét, a 

technológiai folyamatokat 
• elvégzi az elkészült ételek minőségi és mennyiségi ellenőrzését 
• az új ételek bevezetéséhez próbafőzéseket kezdeményez. 
• figyelemmel kíséri az üzem felszereltségének állapotát, jelzi a felettesének a karbantartás, 

javítás szükségességét 
• felelős az étel időben történő elkészítéséért 
• felelős az élelmezési üzem tisztaságáért, a személyi higiéné betartásáért és betartatásáért. 
• felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért. 
• felelős a munkahelyi rend és fegyelem követelményeinek betartásáért 
• A munkavállaló köteles a munkaidő beosztásnak megfelelően a munkavégzési helyen 
időben, tiszta munkaruhában, ápoltan megjelenni 

• Köteles munkaidejében a munkaterületen tartózkodni. A munkaterületet magáncélból nem 
hagyhatja el felettese engedélye nélkül. 

• Köteles a munkából való távolmaradást a legrövidebb időn belül felettesével közölni! 
•Rendkívüli munkavégzésre a törvényes mértékig kötelezhető! 
• Köteles a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat valamint a HACCP előírásokat a 

munkaterületén betartani, illetve betartatni! 
• A munkavállaló tudomásul veszi, hogy tevékenysége során szerzett információk a 

szolgálati, valamint az üzleti titok tárgykörébe tartoznak, ezért ezeket semmi módon nem 
közölheti más személlyel. 

• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az élelmezésvezetőnek leadni 
A munkavállaló köteles a közvetlen felettes utasításait haladéktalanul végrehajtani, kivéve, ha 
az sérti a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírásokat, vagy a munkavállaló személyiségi 
jogait! 

XII. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 



- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai 
eredményes, törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, 
képességeinek állandó és folyamatos bővítése, 

a jogszabályok, szabályok, eljárási rendek, vezetői intézkedések megismeréséért és 
alkalmazásáért, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, munkaruha, védőruha állagának 
megóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, a munkavégzéshez szükséges anyagok takarékos 
felhasználásáért. 

3. Más jellegű követelmények 

Feielős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

Született: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Név: 
közalkalmazott részére 

A munkakör megnevezése: konyhai kisegítő 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: akadályoztatása esetén az élelmezésvezető utasításának megfelelően a kézilány 
helyettesíti. 

XIII. KÖVETELMÉNYEK 
1. Képesség 

Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, 
szervezőkészséggel. 

2. Egyéb követelmények 

konfliktuskezelő, 

Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, a munkaruhát, védőruhát 
használja. Balesetveszélyes cipő használata kerülendő. 

XIV. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 

Középfokú végzettség 

2. Gyakorlati idő: -----

3. Együttműködési készség 

Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival való együttműködésre és 
kapcsolatteremtésre. 



XV. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 
• a nyersanyag tisztításában, raktári munkában való részvétel, 
• az ételkészítés rész feladatainak elvégzése, 
• résztvétel az ételek adagolásában, ételhordók mosogatásában 
• személyi ill. üzemi higiénés, valamint munkavédelmi és a HACCP előírások, szabályok 

betartása. 
• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az élelmezésvezetőnek 

leadni. 
• a konyha takarításában való részvétel. 

XVI. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 

- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai eredményes, 
törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, képességeinek 
állandó és folyamatos bővítése, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, munkaruha, védőruha állagának 
megóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, a munkavégzéshez szükséges anyagok takarékos 
felhasználásáért. 

3. Más jellegű követelmények 

Felelős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

Született: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Név: 

A munkakör megnevezése: kézilány, óvoda részére mosás, vasalás 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: akadályoztatása esetén az élelmezésvezető utasításának megfelelően a konyhai 
kisegítő helyettesíti. 

XVII. KÖVETELMÉNYEK 
1. Képesség 

Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, 
szervezőkészséggel. 

2. Egyéb követelmények 

konfliktuskezelő, 

Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, a munkaruhát, védőruhát 
használja. Balesetveszélyes cipő használata kerülendő. 

XVIII. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 

Középfokú végzettség 

2. Gyakorlati idő: -----

3. Együttműködési készség 

Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival való együttműködésre és 
kapcsolatteremtésre. 



XIX. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 
• a nyersanyag tisztításában, raktári munkában való részvétel, 
• az ételkészítés rész feladatainak elvégzése, 
• konyhalánnyal együtt részt vesz a fehér és fekete edények mosogatásában 
• az óvodai mosás vasalás elvégzése 
• személyi ill. üzemi higiénés, valamint munkavédelmi és a HACCP előírások, szabályok 

betartása. 
• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az élelmezésvezetőnek 

leadni. 
• a konyha takarításában való részvétel. 

XX. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 

- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai eredményes, 
törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, képességeinek 
állandó és folyamatos bővítése, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, munkaruha, védőruha állagának 
megóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, a munkavégzéshez szükséges anyagok takarékos 
felhasználásáért. 

3. Más jellegű követelmények 

Felelős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Név: 

Született: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

A munkakör megnevezése: kézilány 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: akadályoztatása esetén az élelmezésvezető utasításának megfelelően a konyhai 
kisegítő helyettesíti. 

XXI. KÖVETELMÉNYEK 
1. Képesség 

Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, 
szervezőkészséggel. 

2. Egyéb követelmények 

konfliktuskezelő, 

Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, a munkaruhát, védőruhát 
használja. Balesetveszélyes cipő használata kerülendő. 

XXII. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 

8 év általános iskola. 

2. Gyakorlati idő: -----

3. Együttműködési készség 

Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival való együttműködésre és 
kapcsolatteremtésre. 



XXIII. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját a szakács közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 
• a nyersanyag tisztításában, raktári munkában való részvétel, 
• az ételkészítés rész feladatainak elvégzése, 
• résztvétel az ételek adagolásában, ételhordók mosogatásában 
• személyi ill. üzemi higiénés, valamint munkavédelmi és a HACCP előírások, szabályok 

betartása. 
• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az élelmezésvezetőnek 

leadni. 
• a konyha takarításában való részvétel. 

XXIV. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 

- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai eredményes, 
törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, képességeinek 
állandó és folyamatos bővítése, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, munkaruha, védőruha állagának 
megóvásáért, rendeltetésszerű használatáért, a munkavégzéshez szükséges anyagok takarékos 
felhasználásáért. 

3. Más jellegű követelmények 

Felelős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Visegrád Városi Konyha 
Visegrád, Fő u. 18. 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Született: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 

Név: 
közalkalmazott részére 

A munkakör megnevezése: ebéd kihordó 

Munkavégzés helye: Visegrád Városi Konyha (2025 Visegrád, Fő u. 18.) 

Munkaidő: hétfő-péntek 07.00-15.00. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Visegrádi Városi Konyha 

A közvetlen felettes beosztása: intézményvezető 

Helyettesítés: Távolléte esetén az élelmezésvezető helyettesíti. 

XXV. KÖVETELMÉNYEK 
1. Képesség 

Jó színvonalú, körültekintő feladatellátásra legyen képes. 
Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel, 
szervezőkészséggel. 

2. Egyéb követelmények 
Megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált. 

XXVI. MUNKAKÖR SPECIFIKÁCIÓ 

1. Iskolai végzettség 

Középfokú végzettség 

2. Gyakorlati idő: -----

3. Együttműködési készség 

konfliktuskezelő, 

Személyiségjegyei tegyék alkalmassá a munkatársaival és az ellátottakkal való 
együttműködésre és kapcsolatteremtésre. 

XXVII. KÖTELESSÉGEK ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁSA 



1. Jogállása 

A munkáltatói jogokat, irányában az intézményvezető gyakorolja. 
Munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

2. Feladatok 
• az udvar, óvodakert és az intézmény előtti rész napi tisztántaiiása, óvodai játszóhomok 

napi frissítése és locsolása 
• iskolába a napi tízórai elvitele az ottani poharak elmosogatása, tízórai kiosztása a 

gyermekek részére 
• ebéd kihordása a szociális étkezők számára 
• személyi ill. üzemi higiénés, valamint munkavédelmi és a HACCP előírások, szabályok 

betartása. 
• köteles az előírt orvosi vizsgálatokon részt venni, az igazolást az élelmezésvezetőnek 

leadni. 
• térítési díjjak beszedése a szociális étkezőktől 

XXVIII. FELELŐSSÉG 

1. Feladatok tekintetében felelős: 

- a munkaköri leírásban felsorolt és az egyéb szabályzatokban foglalt feladatai eredményes, 
törvényes, szakszerű ellátásért, 

a cél irányába mutató, saját kezdeményezéseinek felvetése, ismereteinek, képességeinek 
állandó és folyamatos bővítése, 

felelős az intézményvezető korrekt tájékoztatásáért, a feladatokkal kapcsolatos 
tudnivalók pontos közléséért 

2. Berendezések, anyagok tekintetében 

Felelős a használatra átvett berendezési tárgyak, eszközök, megóvásáért, rendeltetésszerű 
használatáért .. 

3. Más jellegű követelmények 

Felelős az egészség, baleset, munka-, tűz-, vagyon-, adat- és titokvédelmi szabályok előírások 
betartásáért. Ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, 
úgy fegyelmi és kártérítési felelősség terheli. 

Visegrád, 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem: 

Visegrád, 



Jóváhagyta: 

Hatálya: 

, , 
VISEGRADI V AROSI KONYHA 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

SZAKMAI PROGRAM 

2021. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
„ ./2021. (X. 13.) határozatával 
2021. október 13. 



1. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
Célja: Az étkeztetést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. 
Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik 
önmagukat, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen koruk, egészseg1 állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
Feladata: 
Az Önkormányzat az étkeztetést - Visegrádi Városi Konyha útján -
- a városi konyhán történő elfogyasztás lehetőségével, 
- a rászorultak otthonába történő kiszállításával, 
- vagy az ellátott által történő elvitellel biztosítja. 

II. A MEGVALÓSÍTANÍ KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT 
BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 
1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása 
Az ellátás Visegrád Város Önkormányzatának a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) rendelete alapján 
történik. 
Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a 
rászorulónak, akinek életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása 
veszélyezteti. 
A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó étkeztetésre, mivel jelentős a száma azoknak 
a szociálisan rászoruló személyeknek, akik a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaguk, 
illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

2.Az étkezésre szociálisan rászorult: 
életkora, 
egészségi állapota, 
fogyatékossága, 
pszichiátriai betegsége, 
szenvedélybetegsége, vagy 
hajléktalansága alapján jogosult 

2.1. Életkora miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki az étkezés igénybevételekor a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében a saját jogon járó öregségi 
nyugdíjra jogosító, rá irányadó életkort betöltötte. 

2.2. Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki 
a) súlyos mozgáskorlátozott, vagy mozgásában korlátozott személy, 
b) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy szakorvos által kiállított szakvélemény 
szerint magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek, illetőleg fogyatékosságok 
valamelyikében szenved, vagy 
c) aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról - részben vagy egészben - nem 
tud gondoskodni. 

2.3. Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, 
valamint pszichiátriai betegsége miatt rászorultnak azt kell tekinteni, aki az egészségügyről szóló 
törvény szerint olyan pszichiátriai betegnek minősül, akinek a gyógykezelése családi, illetőleg 

lakókörnyezetében történik és személyes szabadságában semmilyen korlátozó intézkedés alatt 
nem áll. 



2.4. Szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki szakorvos (orvos szakértő) által 
megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer-függősége miatt fekvőbeteg

gyógyintézeti kezelést nem igénylő, de az alkoholizmusát, kábítószer-függőségét gyógyító igazolt 
kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító 

szolgáltatáson vett, vagy vesz részt. 

2.5. Hajléktalansága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki éjszakáit közterületen vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiségben tölti és bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik. 

3. A létrejövő kapacitások 
Étkeztetés igénybevételével javul az ellátottak szociális helyzete, a napi szinten elfogyasztott 
rendszeres meleg, megfelelő összetételű és változatos ebéd megakadályozza az átmeneti vagy 
tartós nélkülözést, éhezést és megelőzi a rendszertelen vagy hiányos étkezés következményeként 
kialakuló egészségkárosodást. 
Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált Magyarországon, hogy a szociális biztonság 
megrendült. A családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése a jellemző. A 
fiatalok belső migrációja, az idősek életkorának meghosszabbodása az egyszemélyes 
háztartások növekedéséhez vezettek. 
Az étkeztetés a szociális alapszolgáltatások egyik pillére, mellyel az otthon, a saját 
lakókörnyezetben töltött idő kitolható. 
A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összekapcsolásával az idős, 

fogyatékos ember testi-lelki jóléte biztosítható, a krízishelyzet megszüntethető. 

A személyi és tárgyi kapacitások rendelkezésre állnak a szolgáltatás nyújtásához 

4. Nyújtott szolgáltatás elemek: 

Az étkeztetés történhet: 
- helyben fogyasztással, 
- elvitellel, 
- lakásra szállítással. 

A főétkezés által biztosított energia és tápanyag dús étel hozzájárul ahhoz, hogy az idős, 

egészségkárosodott, fogyatékos, pszichiátriai beteg mindennapjait saját lakókörnyezetében 
tölthesse. 
Az otthon töltött idő meghosszabbítása az ellátott számára megnyugvást, az egészségügyi 
ellátórendszer számára könnyebbséget, a szociális szakellátás leterheltségének csökkenését jelenti. 
A szolgáltató a program megvalósulásával igény szerint az ellátásra jogosult személyt tud 
folyamatosan ellátni. 

III. MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
MÓDJA 
1. Az együttműködéssel érintett szervek: 
A szolgáltató a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: 

módszertani intézménnyel, 
az intézmény fenntartójával, Visegrád Város Önkormányzatával 2025 Visegrád, Fő utca 
81. 
más hasonló intézménnyel, 
bentlakásos intézményekkel, 
családsegítő szolgálattal, 



2.Az együttműködés módjai: 
Együttműködés a módszertani intézménnyel: 
Az együttműködés során a szolgáltató: 
- segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, 
- információt szolgáltat a tevékenységéről, 
- szakmai tanácsot kérhet, 
- közreműködik a módszertani intézmény által folyatott szakmai ellenőrzésekben. 
Együttműködés az intézmény fenntartójával: 
A szolgáltató fenntartóval való együttműködése többoldalú. Kiterjed a 
- költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, 
- szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, 
- a szakmai program szerinti működésre stb. 
Együttműködés más hasonló intézménnyel: 
A más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen tájékoztatják 
egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről stb. 
Együttműködés a bentlakásos intézménnyel: 
A bentlakásos intézménnyel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas 
együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az 
ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. 
Együttműködés a családsegítő szolgálattal: 
A szolgáltató együttműködik az idős megfelelő ellátása érdekében a családsegítő szolgálattal. Az 
együttműködésre sor kerülhet akkor, ha a családsegítő szolgálat jelzi adott személy szolgáltatás 
igénylésének szükségességét. 

IV. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI 
A népesség elöregedése, a családi struktúrák változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete 
romlásának következtében megnőtt az igény a személyes gondoskodási formák iránt. 
Településünkön a lakosság korösszetétele kedvezőtlen, magas az időskorúak aránya. A 
munkahelyek folyamatos megszűnése miatt megfigyelhető a fiatalok elvándorlása. Többek között 
ennek is köszönhető, hogy ma már kevéssé jellemző a több generáció együttélése, ami 
megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre 
növekszik azok aránya, akik idősen egyedül élnek. Emellett növekvő tendenciát mutat azok száma 
is, akik különböző testi, szellemi, valamint szociális problémákkal küzdenek, és emiatt segítségre 
szorulnak. 
Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Visegrád Város Önkormányzata a Város közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja a 
szociális étkeztetést, különösen azoknak, akik 
0 időskorúak (65 év felettiek), 
0 egészségi állapotuk miatt rászorulók, 
0 fogyatékkal élő személyek, 
0 pszichiátriai betegek, 
0 szenvedélybetegek, vagy 
0 hajléktalanok. 

Az önkormányzat a napi egyszeri meleg ételt Visegrádi Városi Konyhán keresztül munkanapokon 
(hétfőtől-péntekig) biztosítja. 

1. A feladatellátás módja 
Az étkeztetés feladatellátása a vonatkozó szabályzatok szerint történik. 



Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben 
részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos (dietetikus, gasztroenterológus) 
javaslatára az ellátást igénybe vevő részére a diétás étkeztetést kell biztosítani. 
2. Biztosított szolgáltatások, tevékenységek leírása: 
Az étkezést a lakosság szükségletének megfelelően szervezzük meg; 
A szociális étkezők számára az egyszeri meleg ételt Visegrádi Városi Konyhán keresztül 
biztosítjuk. 
- az étel helyben fogyasztásához a konyha épületében rendelkezésre áll az étkező, a kézmosási 
lehetőség, nemenkénti elkülönített illemhely, evőeszköz, étkészlet. 
- az étel elvitelének lehetővé tételéhez is biztosítunk szolgáltatást. 
- az étel lakásra szállítását az önkormányzat személygépkocsival és egy szociális asszisztens 
közreműködésével oldjuk meg. 
Az étkeztetésről - a vonatkozó jogszabályban meghatározott - igénybevételi naplót kell vezetni. 
Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló, amely alapját képezi a normatív állami támogatás 
igénybevételének. 

3.Az étrend formái: 
- normál étrend, 
- diétás étrend (szakorvos utasítása szerint). A diétás étkeztetés a javaslata alapján indokolt 
esetben külső vállalkozáson keresztül biztosított. 

4.Az étkezések időpontja: 
0 Helyben fogyasztásra: 11 :30 órától 12:30 óráig, 
0 Ebédelvitelre: 11 :30 órától 13:30 óráig, van lehetőség, 
0 Ebédkihordás 11 :30 órától 13 :00 óráig történik. 

S.Az étel kiszállításával kapcsolatos feladatok: 
Az ételhordó edények tisztán tartása, az ellátottak kötelessége, és a csereedények biztosítása is. 
Az ételeseket az intézményben megfelelő polcok biztosításával tároljuk. Az ételeseket higiéniai 
szempontból a konyha alkalmazottai vizsgálják felül a HACCP- rendszernek megfelelően. Ha 
szükséges, a városi konyha alkalmazottai kötelesek átmosni, ill. fertőtleníteni. 
Ügyelni kell a szakszerű tárolásra, szállításra és arra, hogy a kiszállítás 20 percen belül történjen 
meg. 

V. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
1. Kérelem, csatolandó dokumentumok 
Az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik, melyet az 
intézményvezetőhöz kell benyújtani írásban az erre a célra kialakított formanyomtatványon. 
A kérelem előterjesztése cselekvőképességében korlátozott vagy kizáró esetén csatolni kell a 
gondnoksági határozat másolatát. 
Ha tartásra vagy gondozásra szóló tartási vagy öröklési szerződése van az igénybevevőnek, annak 
a másolatát, mert ezzel igazolható a fizetésre kötelezettség. 

A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999. (XL 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti 
jövedelemnyilatkozatot is. A nyomtatványon van lehetősége az ellátottnak vagy a térítési díjat 
megfizető más személynek arra, hogy jelezze, hogy a jövedelme alapján kerüljön megállapításra a 
személyi térítési díj, vagy önként vállalja az intézményi térítési dijjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését. Ilyen esetben a személyes adatokon, az önkéntes vállalás tényén és az aláíráson 
kívül a nyomtatvány további részeinek (és a vagyonnyilatkozatnak) a kitöltése, illetve igazolások 
benyújtása a jövedelemről szükségtelen, ugyanis a jövedelem vizsgálatára nem kerül sor. 



Önkéntes vállalás hiányában e vállalás elutasításának tényét kell jelölni a 
jövedelemnyilatkozatban, és ki kell tölteni - kizárólag az ellátott jövedelmére vonatkozóan - a 
nyomtatvány első, jövedelemtípusokra és azok nettó összegére vonatkozó táblázatát, mely 
jövedelmeket igazolni is kell. 
A jövedelemnyilatkozatnak mindig van melléklete! 

1. NYUFI igazolás, munkáltatói igazolás, ellátást igazoló határozat, stb, másolata 
2. az intézményi térítési díj vállalásáról szóló nyilatkozat, legfeljebb egy évre érvényes 
3. nem rendelkezikjövedelemmel, 

2. Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően 
A szociális segítő a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi. 
A nyilvántartás vezetésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. 
A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
- a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 
- a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 
- a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a 
szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, 
- a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, 
- a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, 
születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe, 
- a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, 
- soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. 

A szolgáltatás vezetője a kérelem benyújtásakor a jogosultat tájékoztatja az ellátás 
megkezdésének legkorábbi időpontjáról. 

A nyilvántartás a szolgáltatás megkezdésekor a fenti nyilvántartásban rögzített adatok 
kiegészítésre kerülnek az alábbi adatokkal: 
- az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
- az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka, 
- a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, 
különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre 
vonatkozó adatok, 
- az ellátás kezdetének időpontja, 
- az intézményi ellátás időtartama (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 
- az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás 
térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 
- az ellátás megszüntetésének módja, valamint 
- az igénybe vevő természetes személyazonosító adatai. 

Az intézményvezető az étkeztetés nyújtásának megkezdését megelőzően (valamint a térítési díj 
felülvizsgálatakor) megvizsgálja az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmét. 

A szociális étkeztetésre való jogosultságot az intézményvezető megállapítja, akkor megtörténik az 
ellátott nyilvántartásba vétele és az ellátottal megállapodás megkötése. Elutasítás esetén a 
kérelmező írásbeli értesítést kap, mely ellen jogorvoslatért a képviselő-testülethez fordulhat. 

Felvételkor a szolgáltató tájékoztatást ad a jogosult/ törvényes képviselője számára: 
a biztosított szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről, 
a szolgáltató által vezetett nyilvántartásokról, 



panaszjoguk gyakorlásának módjáról, 
a szolgáltatói jogviszony megszűnésének eseteiről, 
a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről, 
a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, 

A jogosult /törvényes képviselője felvételkor köteles: 
a) nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról; 
b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz; 
e) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, 

továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott 
változásokat haladéktalanul közli a szolgáltató vezetőjével. 

Az étkeztetésre való jogosultság megállapítását követően az intézményvezető és a jogosult 
megállapodást köt mely tartalmazza: 
- az ellátás kezdetének időpontját, 
- az ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 
- az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
- az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait. 

3. Igénybe vevői nyilvántartás 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletnek 
megfelelően Visegrád Város Önkormányzata, mint a szociális étkeztetés fenntartója eleget 
tesz az igénybe vevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségének. 

Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt. szerinti adatainak rögzítéséből és az igénybevétel napi 
jelentéséből áll. 
Az adatszolgáltatásra jogosult az e-képviselő által kijelölt adatszolgáltató munkatárs (szociális 
ügyintéző) közreműködésével az Szt.-ben meghatározott, az étkeztetést igénybe vevőre vonatkozó 
adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybe 
vevői nyilvántartásban. Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra 
jogosult a megszűnést követő munkanap 24 óráig rögzíti. 
Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybe vevői nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy a 
rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (napi jelentés), az adott napot 
követő munkanap 24 óráig. 

4. Az intézményi jogviszony megszűnik 
• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
• a jogosult halálával, 
• a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a 
jogosult / törvényes képviselője a határidő lejártát megelőzően kérelmezi az időtartam 

meghosszabbítását 
A megállapodást 

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban indokolás nélkül, 
b) a szolgáltatás vezetője írásban mondhatja fel akkor, ha: 

az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt, 
az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidij
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
az ellátott jogosultsága megszűnik. 



A felmondási idő tizenöt nap, 
A szolgáltatói jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője írásban 
kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az 
intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszony a felek 
megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik 
meg. 
Az szolgáltató vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a 
jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül az szolgáltató fenntartójához fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást változatlan 
feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatot nem hoz. 
A szolgáltatói jogviszony megszűnése esetén az szolgáltatás vezetője írásban értesíti a jogosultat, 
illetve törvényes képviselőjét. a megállapodás megszűnésének időpontjáról, az esedékes, illetve 
hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről és a jogorvoslati lehetőségekről. 

4. Térítési díj szabályozása 
A térítési díj meghatározásánál figyelembe vesszük a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 2911993. (II. 17.) Korm. rendeletet és a fenntartó Visegrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (Ill.22.) rendeletét. 

1.A térítési díj fizetésére: 
a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
e) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, 

örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét, 

d) a jogosult tartását, gondozását szerződésben vállaló személy, 
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, akinek a havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg, 

2.Térítési díj meghatározásának alapja 
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás 
igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 
intézményi térítési díj összegét. 
A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak 
szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. 
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a bekezdés szerinti értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési 
dij összegéről határozattal dönt. 

3.A személyi térítési díj felülvizsgálata: 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme 



a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni; 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben 
növekedett. 
e) (A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a 
kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 
A személyi térítési díj felülvizsgálata során a 3. pont rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni 
kell. 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
Ennél fontosabb információ az igénybevevő vagy érdeklődő számára, hogyha változik a 
jövedelme, azaz minden évben nyilatkoznia kell a jövedelméről, be kell nyújtania az igazolásokat, 
nyilatkozatokat és minden évben meg kell állapítani részére a személyi térítési díjat, amiről 
írásbeli tájékoztatót küldesz, és utána reklamálhat vagy kérheti a csökkentést, elengedést a 
fenntartónál. 

4. A személyi térítési díj: 
• a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő; 
• a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a 
családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult, 
• a térítési dij fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg a 
szolgáltatónak. 

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra vállalhatja, amely időtartam 

meghosszabbítható. Ha az időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, a személyi térítési díj 
megállapítása az egyéni jövedelem vizsgálatával történik. 
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. 
A szociális étkeztetés intézményi térítési díját a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) rendelete tartalmazza. 

VI. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ 
SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK 
1. A szociális étkeztetési ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi 
és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított szociális étkeztetési szolgáltatás 
igénybevételére. 
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása 
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente 
tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen 
kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. 
A tájékoztató tartalmazza: 
a) az intézmény működési költségének összesítését, 
b) térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj havi összegét, 
e) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 



Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az 
ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 
tartására, különös figyelemmel 
• az élethez, emberi méltósághoz, 
• a testi épséghez, 
• a testi-lelki egészséghez való jogra. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme. Az igénybevételi eljárás során 
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult 
személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az ellátott 
egészseg1 állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos 
információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen 
tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. 
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva 
közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az 
intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az 
ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 
Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek 
védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a 
gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek 
figyelembevételével végzi ezen feladatokat. 

Az ellátott jogi képviselő: 
Az ellátott jogi képviselő az igénybe vevők részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. 
Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII.tv. rendelkezéseire. 
Az ellátott jogi képviselő feladatai: 

Megkeresésre, vagy saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást 
igénybe vevőket érintő jogokról. 
Segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák 
megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult 
konfliktus megoldásában. 
Segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 
kivizsgálását a szolgáltatás vezetőjénél és annak fenntartójánál. 
A megállapodás létrejötte és felmondása kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan a 
szolgáltatás vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 
- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét. 

Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 
Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 
intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé. 
Az ellátott jogi képviselő e célra létrehozott szervezeten belül működik. A vezetője az 
ellátottakat tájékoztatja az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás 
lehetőségéről, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről. 

Az ellátott jogi képviselő jogosult: 
a szolgáltatás működési területére belépni, 
a vonatkozó iratokba betekinteni, 
a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni. 



Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó, és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénybe vevő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni. 
A szolgáltatás valamennyi dolgozója számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez 
kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi 
jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint, hogy a munkáltató biztosítsa számukra az egészséget 
nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit. 
Ha a szociális segítőt éri sérelem az ellátott részéről, azt haladéktalanul jelzi az szolgáltatás 
vezetőjének. A szolgáltatás vezetője köteles az ügyet kivizsgálni, ha a vizsgálat eredményeként 
megállapítható, hogy a kliens a dolgozó emberi, állampolgári jogait valóban megsértette, vagy 
magatartása a dolgozó testi épségét, egészségét veszélyeztette az intézményvezető az érintett 
ellátottal kötött megállapodást megszüntetheti. 

A tájékoztatás helyi módja 
Az önkormányzat az önkormányzat honlapján, a hirdetőtábláján, a konyhán, valamint a helyi 
újságban hirdeti a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét és feltételeit. A Polgármesteri 
Hivatal ügyintézői szükség szerint személyesen adnak tájékoztatást. 

Visegrád, 2021. október 13. 

Muckstadtné András Enikő 
intézményvezető 
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VISECRAD 
Város 

P OLGÁRMESTERE 

Összeállította: Füzes András 
Előterjesztette: Eőry Dénes 

Előterjesztés 

A Lang ház (hrsz: 610) homlokzati hőszigetelési és vakolási munkáira, valamint a 
nyílászárók felújítására-újak gyártására érkezett árajánlatok elbírálásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2021 . augusztus 23-án kezdődött el a Lang ház felújítása, mely során (08. 26-án) kiderült, 
hogy egy sérült főfalat azonnal le kell bontani. A sérült részben leomlott, részben lebontott 
falból az nyílászárókat sikerült megmenteni, melyet Teleki alapítvány értékesnek ítélt, 
támogatásra megőrzésre javasolt. A vállalkozó a megmaradt falakat megtámasztással és 
fóliatakarással védte a további károsodások elkerülése végett. A szerkezeti falak állnak, 
jelenleg az ácsmunkák zajlanak. 

A következő feladat a homlokzat hőszigetelése és vakolása, melyre 3 árajánlatot kértünk: 

Kammerer Endre Építőipari Kft.: bruttó 5.457.088 Ft 

Viépszerk Kft.: bruttó 6.997.700 Ft 

Erdészház Kft.: bruttó 7.366.000 Ft 

A nyílászárók felújítására, újak gyártására 3 árajánlat érkezett: 

Rhus Hirta Kft. : bruttó 8.030.870 Ft 

MÖBELFORRÁS Kft.: bruttó 9.236.075 Ft 

MELAND Kft.: bruttó 9.551.005 Ft 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
vitassa meg és döntést hozni szíveskedjen. / 

Visegrád, 2021. október 11. ~ r--
Eőry__pénes 

polgárinester 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail : visegrad@visegrad. hu web: www.visegrad.hu 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (X. 13.) határozata 

A Lang ház (hrsz: 610) homlokzati hőszigetelési és vakolási munkáira érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház homlokzati 

hőszigetelési és vakolási munkáinak elkészítésével - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal - a Kammerer Endre Építőipari Kft.-t (2023 
Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 3.) bízza meg a 2021. október 08. napján kelt 
árajánlata alapján, 4.296.920.-Ft +27% Áfa, mindösszesen 5.457.088.-Ft összegben, 

2. a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház homlokzati hőszigetelési és 
vakolási munkáinak elkészítésére Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5.457.088 Ft-ot biztosít a Lang Ház 
felújítása kiadási előirányzat terhére, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Kammerer Endre Építőipari Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (X. 13.) határozata 

A Lang ház (hrsz: 610) nyílászáróinak felújítására-újak gyártására érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
4. úgy dönt, hogy a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház nyílászáróinak 

felújításával-újak gyártásával - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő 
tartalommal - a Rhus Hirta Kft.-t (2025 Visegrád, Esztergomi út. 16.) bízza meg a 
2021. október 08. napján kelt árajánlata alapján, 6.323.520.-Ft +27% Áfa, 
mindösszesen 8.030.870.-Ft összegben, 

5. a Visegrád 610 hrsz-ú ingatlanon felújítandó Lang ház ház nyílászáróinak felújítására
újak gyártására Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete 8.030.870 Ft-ot biztosít a Lang Ház felújítása kiadási 
előirányzat terhére, 

6. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Rhus Hirta Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási szerződést kösse meg. 

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

2025 Visegrád, Fő utca 8 l. telefon: 00 36 / 26 398·255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail: visegrad(ii:visegrad.hu web: www.visegrad.hu 



EZ 

Ajánlattételi felf1ívá.s 

Az ajánlatkérö neve: Visegrád Város Önkormányzata 
Címe: 2025 Visegrád, Fö u. 8 I. 
Telefbnszám: 70-5039345 
E-mail címe: telepulcs(i~visegrad.hu 
Képviselö: Eéky Dénes polgánnestcr 
Beszerzés tlirgya: Visegrád .,Lang ház·· (610 hrsz) homlokzati höszigetelésének és 
vakolás.1nak elvégzése a lenti műszaki tartalom szerint. 

Az 3:iánlattétel benyújtási határideje: 202 l. október 8 .. péntek 12:00 óra 
Az ajánlattétel benyújtásának módja: e-mail vagy papír alapon a lenti tételek kitöltésével 
Az "jánlattélel benyújtásának címe: tclepules@visegrad.hu 
Az ajánlatkérő kapcsolattartója: Balassáné Hegyi Adrienn 
Kérem az ajánlat érvényességi idejének, valamint a munka elkészítésének vállahisi idejét 
megadni szíveskedjék. 

l. Homlokz..at hőszigetelése 15 cm vastagságban. 
Kompletten (Ragasztva. dűbelezve, hálózva. glettelve, alapozva szilikátvakolattal 
színezve) fehér színben 100,80 m2 

Anyag:x7250=730.800.-
Díj:x7050=710.640.-

2. Az ablakok körül a nemzeti műszaki értékelés és szabványoknak megfelelöen közetgyapot 
szigetelés (200 mm).7m2 

Anyag:x 10.865=76.055.
Díj: x 13.000=91.000-

3. XPS lába7..at készítése J 5cm vastagságban,.Kompletten 20.25 m2 

Anyag:xl2.800=259.200.
Díj:x9500=192.375.-

4. Homlokzat vakolása.baurex lélegző vakolattal, rabichalózva. glettelve és színezve kézi 
felhordással: 40 m2 

Anyag:x8500=340.000.
Díj:x I 2.000=480.000.-

5. Pillérek vakolása kézi felhordással 27 m2 

Anyag: x3800=l 02.000.
Dij:x4800=129.600.-

6. Díszítő keretek készítése utcai homlokzaton: 16.3 fm. 
Anyag: x3500=57.050.
Dija: 1 S.000=244.500.-

7. Homlokzat festése légátereszt6 festékkel, előkészítő munkákkal 67 m2 

Anyag:x 1400=93.800.-
Dij :x4 700=314. 900.-

8. Homlokzati állvány készítése: 190 m2 

Anyag+ Díj x2S00=475.000.-

Anyag és díj összesen Nettó = 4.296.920.
+ 27°/ii Áfa =l.160.168.-

Mindösszesen =5.457.088.-

Az ajánlat érvényességi id~je: 
A munka vállalási ideje: 
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Arajciltlat 
Visegrád - Lang ház homlokzati ltlfszigetelése és vakolása 

2021. 10. 08. 

Az ajánlatkérő neve: Visegrád Város Önkormányzata 
Címe: 2025 Visegrád. Fő u. 81. 
Telefonszám: 70-5039345 
E-mail címe: tclepulcs@visegrad.hu 
Képviselő: Eöry Dénes polgármester 
Beszerzés tárgya: Visegrád .,Lang ház" (610 hrsz) homlokzati hőszigetelésének és 
vakolásának elvégzése a lenti műszaki tartalom szerint. 

Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021. október 8., péntek l 2:00 óra 
Az ajánlattétel benyújtásának módja: e-mail vagy papír alapon a lenti tételek kitöltésével 
Az ajánlattétel benyújtásának címe: telepules@visegrad.hu 
Az ajánlatkérő kapcsolattartója: Balassáné Hegyi Adrienn 

Ajánlatadó neve: Viépszerk kft. 
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. 
E-mai 1 címe: illnfil~ili!J.W!ill!:ffrfil 

Kérem az ajánlat érvényességi idejének, valamint a munka elkészítésének vállalási idejét 
megadni szíveskedjék. 

Árajánlat érvényessége: 2021.10.29. 
Vállalási határidö: 2021 12.20. 

Ajánlati ár minösszesen: 6 997 700 FT 

l. Homlokzat hőszigetelése 15 cm vastagságban. 
Kompletten (Ragasztva, dübelezve, hálózva, glettelve, alapozva és szilikátvakolattal 
színezve) fehér színben 100,80 m2 

Anyag: 1 400 OOO FT 
Díj: 1 200 OOO l<'T 

2. Az ablakok körül a nemzeti műszaki értékelés és szabványoknak megfelelően közetgyapot 
szigetelés (200 mm). 

Anyag: 120 OOO Ft 
Dij:l70 OOO Ft 

3. XPS lábazat készítése 15cm vastagságban,.Kompletten 20,25 m2 

Anyag: 320 OOO Ft 
Díj:210 OOO Ft 

4. Homlokzat vakolása.baurex lélegző vakolattal, rabichálózva, glettelve és színezve kézi 
felhordással: 40 m2 

Anyag:90 OOO FT 
Díj: 130 OOO Ft 

5. Pillérek vakolása kézi felhordással 27 mz 
Anyag: 160 OOO FT 
Díj:t20 OOO Ft 

6. Díszítő keretek készítése utcai homlokzaton: 16.3 fm. 

1 

Anyag:210 OOO FT 
Díj:280 OOO Ft 



7. Homlokzat festése légáteresztő festékkel, előkészítő munkákkal 67 m2 

Anyag: 190 OOO Ft 
Díj: 160 OOO Ft 

8. Homlokzati állvány készítése: 190 m2 

Anyag: 320 OOO Ft 
Díj: 430 OOO Ft 

Anyag és díj összesen Nettó= 
+27% Áfa= 

5 510 OOO Ft 
1487 700 Ft 

Mindösszesen = 6 997 700Ft 

2 



Árajánlat 
Visegrád - 11Lang ház" homlokzati munka 

Ajánlatadó neve: Erdészház Kft. 

Címe: 1028 Budapest, Dér utca 13. 
E-mail címe: juhasz.matyas@erdeszhaz.hu 

Az ajánlatkér<i neve: Visegrád Város Önkormányzata 
Címe: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

Telefonszám: 70-5039345 
E-mail címe: telepules@visegrad.hu 

Képviselő: Eöry Dénes polgármester 

,' ; 
'', \ 

Beszerzés tárgya: Visegrád „Lang ház" (610 hrsz) homlokzati hőszigetelésének és 
vakolásának elvégzése a lenti műszaki tartalom szerint. 

Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021. október 8., péntek 12:00 óra 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: e-mail vagy papír alapon a lenti tételek kitöltésével 

Az ajánlattétel benyújtásának címe: telepules@visegrad.hu 

Az ajánlatkérő kapcsolattartója: Balassáné Hegyí Adrienn 
Kérem az ajánlat érvényességi idejének, valamint a munka elkészítésének vállalási idejét 

megadni szíveskedjék. 

Árajánlat kelte: 2021. 10. 08. 
Árajánlat érvényessége: 2021.11.os. 
Vállalási határidő: 202112.10. 

1. Homlokzat hőszigetelése 15 cm vastagságban. 
Kompletten (Ragasztva, dűbelezve, hálózva. glettelve, alapozva és szilikátvakolattal 

színezve) fehér színben 100,80 m 2 

Anyag: 1 620 OOOFt 
Díj: 1 300 OOOFT 

2. Az ablakok körül a nemzeti műszaki értékelés és szabványoknak megfelelően kőzetgyapot 
szigetelés (200 mm). 

Anyag:l63 OOOFt 
Díj: 220 OOO Ft 

3. XPS lábazat készítése 15cm vastagságban,.Kompletten 20,25 m 2 

Anyag:246 OOO Ft 
Díj:170 OOO Ft 

4. Homlokzat vakolása,baurex lélegző vakolattal, rabichálózva, glettelve és színezve kézi 

felhordással: 40 m2 

Anyag:280 OOO Ft 
Dij:237 OOO Ft 

5. Pillérek vakolása kézi felhordással 27 m2 

Anyag:134 OOO Ft 

Dij:110 OOO Ft 
6. Díszítő keretek készítése utcai homlokzaton: 16.3 fm. 

Anyag:188 OOO Ft 



Díj: 320 OOO Ft 
7. Homlokzat festése légáteresztő festékkel, előkészítő munkákkal 67 m2 

Anyag: 135 OOO Ft 
Díj: 170 OOO Ft 

8. Homlokzati állvány készítése: 190 m2 

Anyag: 230 OOO Ft 
Díj: 277 OOO Ft 

Anyag és díj összesen Nettó = 5 800 OOO FT 
+ 27% Áfa = 1 566 OOO Ft 

Mindösszesen = 7 366 OOO Ft 

Ajánlati ár mindösszesen: bruttó 7 366 OOO Ft 
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-MOBEL 
---FORRAS 

AJANLAT Visegrád „Lang ház" nettó ár 
1. sz. melll:klet 

s.z Megnewús INret db Anyag Dlj 

1 kapcsolt gerébtokos ablaJc spalettáv; 100x180x55 6 db 489900 58 800 
2 bejárati aitó 150x250x55 1 db 1248900 149 900 
3 belsó ajtó 100x2200 3 db 523 300 62800 
4 oromfal ablakok 110x170 1 db 387100 46 500 
5 oromfal ablakok 60x140 2 db 173 900 20 900 

ÉRKEZETT 

2021 mu o a 

2021.10.08 
6 493100 779400 7 272 500 

rAnvag roíJ r 

2 939400 352 800 3 292 200 
1248900 149 900 1398800 
1569900 188400 1758300 

387100 46500 433 600 
347 800 41800 389 600 

·16 -- 3s UJ.2_ ( 

~ 

l!J 2-:?G o]-;-ft 



OmteU: Várm 20.?S V!$~fád fil ~tea 11 
i!calassánl! H«!gyí Adrl'l!:nn 

P.l!lyazó: MELAND li:f:., XIU th.1nabogd~y, 
Adóuim: 23074194·2·13 

0610/5639345 

KedVM lllan.tné Hegyi Adrienn! 

.t.tábblakbin nyújtjuk be pilyáratunj(at, a~.rttl!lí flillhlvil~r;a, új proielltre. 

Ajánlatunk t;>rlalm;1m~ sz~kll!mek ~.idt ~tl'IO iT„'ql!:z~~m, „ ~ól!: mlnUjlirll, kompllc'tt :1zt'lltillata~.itnt (leimérlk, ~rt:ls, 

Megnevezés --
1. 

2 beiirilti ajtt; 

db 3 100 no 
4. oromfal atnakali: db 1 
s. oromfl!f ablilkolt db 2 

~: SzentldéB.öttitlll m~ 6 hét 
Fite!t&I fdl~ ~e SO '-~ l'l'lllmdv41'1v öilufl llifi?etésl?' a :i.iernn 

Gilt'and..: 3 tN, re~etl!i~t~ hasmáiat mettett 

Kt.\n:léukeHtén ~ &ltmk re~JftB'!!. 
\11$~1.rist wrva, tíute~el: 

Mr>k~m~ Szilbó G'!tmtfi"vf!r .. 1111'!\IVieum' 

19 900 J<i1: 800 

337 392 
10 
180 
44 

Mind 

352 

15204161\'t 

2o:m sa Ft. 
95$1 oos ~t 



Pótmunka költségek (Pázmány Péter u. 3. Lang ház) 

1, Udvar felöli erősen sérü lt főfal bontása:21,67m3 Oíjx20.540=455.101.-

2, Építési törmelék elszállítása: 8m3 konténer 3db.Anyagx68.200=204.600.-

0fjx39.600=118.800.-

3, Teherhordó falazat készltése síkracsiszolt 38-as téglából: 

39,4m2 Anyagx11.660=459.404.

Díjx8250=325.050.· 

összesen: nettó: 1.562.955 Ft 

összesen: bruttó: 1.984.953 Ft 

KAMMERER ENDRE 
Épitöipari Kft. 

2623 Dunabogdány, Erui!bot út :i 
AdóGZam: 26200389·:M3 

Cégj.: 1l·O!M!i055& 
Sanlun:.: 83 Takarék 73GU011-102U007 



... 
VISECRAD 

Város 
POLGÁRMESTERE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette : Eőry Dénes 

ELŐTERJESZTÉS 

„Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem" - a műszaki ellenőrzés, és a 
projektmenedzsmenti szolgáltatás kiválasztásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A „Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem" a Vállalkozó kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával párhuzamosan sor került egy egyszerűsített eljárás keretén 
belül a Magyar László Tornacsarnok felújítása kapcsán műszaki ellenőrzésre, és 
projektmenedzsmenti szolgáltatás nyújtás vonatkozásában ajánlatok bekérésére. 

A Makovecz Alapítvány kiemelten kezeli ennek a tomacsarnoknak a felújítását. Ezért került az 
ajánlatkérésnél külön soron feltételként meghatározva olyan ajánlattevő, aki már részt vett ilyen 
épületek felújításában műszaki ellenőrként, és projektmenedzserként. 

Az ajánlat kérés során kettő bírálati szempont került megnevezésre: 

A. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 
műszaki ellenőrzésre, és projektmenedzsment szolgáltatásra, 

B. azon magyarországi Makovesz Imre építész által tervezett épületek felújítását, építését célzó 
projektek száma, melyek műszaki ellenőrzését vagy projektmenedzsmentjét Ajánlatevő 
referenciaként megadja (db) 

Az ajánlatok bekérés elektronikus úton megtörtént. Az ajánlatok az előterjesztés mellékletét 
képezik. A legjobb ajánlatot a műszaki ellenőrzésre Csíky és Társa Kkt., a projektmenedzsmenti 
szolgáltatásra a Pilishő Kft. adta. 

A megbízási szerződések megkötéséhez szükséges forrást az 1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozat 
1.3. a) pontban szereplő összegnek a költségvetési rendeletbe történő betervezésével lehet 
biztosítani. 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy hozza meg döntését. 

/ / -
Ffrf~es 

polgármester 

Visegrád, 2021. október 12. 
Tisztelettel: 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398·090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail : visegrad@visegrad.hu web: www.visegrad.hu 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2021. (X. 13.) határozata 

„Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem" - a műszaki ellenőrzés, és a 
projektmenedzsmenti szolgáltatás kiválasztásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a „Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem" a műszaki ellenőrzésre a legjobb 
ajánlatot adó Csíky és Társa Kkt.-vel, a projektmenedzsmenti szolgáltatás biztosításához a 
legjobb ajánlatot adó Pilishő Kft.-vel, az adott ajánlatuk alapján Megbízási Szerződéseket 
köt, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket megkösse, 
3. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást az 1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozat 1.3. 

a) pontban szereplő összegnek a költségvetési rendeletbe történő betervezésével biztosítja, 

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

2025 Visegrád. Fő utca 81. telefon: 00 36 i 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 26 398-163 

e-mail: viscgrad~}'viscgrad.hu web: www.viscgrad.hu 



Ajánlat megküldése 

1/1 

Tárgy: Ajánlat megküldése 
Feladó: Csíky és Társa Kkt. <csiky.kkt@t-online.hu> 
Dátum: 2021. 10. 08. 10:00 
Címzett: jegyzo@visegrad.hu 
CC: polgarmester@visegrad.hu 

Tisztelt dr. Szabó Ferenc Jegyző Úr! 

Köszönettel fogadtuk megkeresésüket a Visegrád Város Önkormányzata 
kezelésében álló Magyar László Tornacsarnok II. ütem műszaki ellenőrzés 
nyújtására vonatkozóan. 

Mellékelten küldjük tárgyi ajánlattételi felhívás alapján készült ajánlatunkat és 
a referenciákat szíves felhasználásra. 

Ajánlatunk elbírálásáról visszajelzésüket kérjük. 

Tisztelettel: 
Csíky Gábor 
műszaki igazgató 

Csiky és Társa Beruházás-szervező Kkt. 
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2. 
Tel/fax: 26/375-095 
Irodai mobil: 30/397-6181 
E-mail: csiky.kkt@!;-online.hu 
Honlap: www.csikykkt.hu 

-Mellékletek:--------------------------

Ajánlat_Csíky és Társa Kkt-2021.10.07 .• pdf 

Referencia_Csíky és Társa Kkt_AVICENNA Kutatóintézet.pdf 

Referencia_Csíky és Társa Kkt_Neszmelylaunailskola.pdf 

Referencia_Csíky és Társa Kkt_Stephaneum.pdf 

526 KB 

2,6 MB 

719 KB 

1,6 MB 

2021. 10. 08. 11:15 



1. számú melléklet 

A.JÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

1 Belföldi adószáma: 20597407-2-13 

I_ Bankszámlaszáma===-- 11101404-20597407-35000008 
- J 

Alulírott. Csiky Gáoor. mint a Csiky és Társa Kkt. cég_jegyzésre jogosult képviselöje, mint 
Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 1444-1412021 sl.ámú 
aj<ínlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy 

miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom. és az 

~jánlatkérés feltételei, továbbá az eljár.is során keletkezett egyéb dokumentumok szerint 
ajánlatot teszek az ajánlatomban a Fclolvasólapon rögzítcll ajánlati áron. 

nyertességcm esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben 

előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem 

esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szer1.ödés 

megkötését. 

nyilatkozom továbbá. hogy nem tartozok az a.iánlatkérésbcn előírt kizáró okok hatálya 
alá. 

nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi. a 

szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak szerint 

felmerülő költséget. 

Kelt: Piliscsaba. 2021 év október hónap 7 napján 



2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: Csiky és Társa Kkt. 
1 

Székhelye: 12081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2. 
·-i 

Belföldi adószáma: 20597407-2-13 

Bankszámlaszáma: 11101404-20597407-35000008 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 

A BÍRÁLATI SZEM.PONT MEGNEVEZÉSE 

A. a legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás (ajánlati ár), 

Al. műszaki ellenőrzés 10.420.000,- Ft + ÁFA 

B. azon magyarországi Makovecz Imre építész által tervezett épületek felújítását, építését 
célzó projektek száma, amelyek műszaki ellenőrzését Ajánlattevő referenciaként megadja 
(db) a pálvázat anyagához kötelezően csatolni kell 

3 db 

Kelt: Piliscsaba, 2021. év október hónap 7. napján 



B etubi1is-szetve1ó Kkt. 

Székhely: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2. 
Tel/fax: 06-26/375-335, 06-26/375-095 
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu 

AVICENNA 
Kutatóintézet építése 

Címe: 
2081 Piliscsaba,Fö út 2/A. 

Tervező: 

TRISKELL Épülettervező Kft. 

Megrendelő: 

A VICENNA Kutatási Non-profit Kft. 

Kivitelező: 

Laterex Építő Zrt. 

Alapterület: 
kb. 2.000 m2 

Épült: 
2018. 

Beruházási érték: 
nettó - 1.50 l mFt 

Műszaki ellenőrök: 

Nagy Gézáné építész 
Szattelberger György ép.gépész 
Katona Gyula elektromos 



B etublzás-s1e1ve16 lit. 

Székhely: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2. 
Tel/fax: 06-26/375-335, 06-26/375-095 
E-mail: csiky.kkt@t-online.hu 

Launai Miklós 
Református Iskola 

felújítása 

Címe: 
2544 Neszmély, Petőfi S. u. 10. 

Tervező: 

Makona Építész Tervező és 
Vállalkozó Kft., Budapest 

Megrendelő: 

Neszmély Község Önkormányzata 

Kivitelező: 
Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft., 
Budapest 

Alapterület: 
-2700m2 

Épült: 
2018-2019. 

Beruházási érték: 
nettó -207 mFt 

Műszaki ellenőrök: 
Nyák-Nagy Andrea építész 
Kertész Andrea ép.gépész 
Gyümölcsfalvai György elektromos 



B erubí1ís-11erve16 lkt. 

Székhely: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2. 

Tel/fax: 

E-mail: 

06-26/375-335, 06-26/375-095 

csiky.kkt@t-online.hu 

Stephaneum 
oktatási épület 

Címe: 2087 Piliscsaba-Klotildliget, 
Egyetemu. 1 

~: Makovecz Imre Ybl-díjas 
építész 

Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem 

Kivitelező: Bau-System Kft. Budapest 

Alapterület: 4000 m2 

Épiili;._1997 .-2002. 

Beruházási érték: 1500 mFt 

l'vlúszaki ellenőrök: 

Orbánné Szilágyi Éva építész 

Vig Zoltán építész 

Bodorkos Ferenc ép.gépész 

Csiky Gábor ép.gépész 

Kasza Péter elektromos 

Szattelberger György ép.gépész 



Árajánlatok megküldése, Tornacsarnok, II. ütem 

1/1 

Tárgy: Árajánlatok megküldése, Tornacsarnok, II. ütem 

Fe,ladó: <vagany@ingenarius.hu> l--·· 
Datum: 2021. 10. 08. 7:45 , 
Címzett: <jegyzo@visegrad.hu> 1 

Tisztelt Jegyző Úri 1 

L 

·;ÉR~E.-ZErr-1 
,,;:.;.;lií\;:bJ<(h1{' „ \lí_) 

OKT l ;g6 ~~'fi~ ~I 
! 0-lf Á 01l I 1:-J~' 1j 

1 .. • ·j 

~~p~~~ l 
.. if-4- fi:elu .. u..1.1\.i..... . ···-

2021.09. 30-i felkérésének megfelelve, csatolva küldöm tárgyi projekt kivitelezésének ellenőrzésére 
és a projektmenedzsmenti tevékenységre vonatkozó ajánlatomat. 

A további együttműködés reményében, üdvözlettel: 

Vágány István ügyvezető/lngenarius Kft. 

-Mellékletek:-----------------------------

ME ajánlat, lngenarius Kft .. pdf 452 KB 

Projmen ajánlat, lngenarius Kft .. pdf 446 KB 

2021. 10. 08.11:17 



l. számú melléklet 

A.J...\NLATI ;\'YJLATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Ingenarius Kft. 

"' ... . ... l 031 Budapest. Monostori út 25. J~ 

Belföldi adószáma: 23554270-2-4 l 

Bankszámlaszáma: 10400968-50526589-48721002 
.. 

. '\lulírott, Vágány István -'\iánhntevő a Visegrád Város Önkormányzatu. mint Ajánlatkérő által 
kiírt l 444- l 4/202 l számú a_iánlatkerés ajánlaltevőjckénl nyilatkozom, hogy 

miután az Önök aján!atkérésének föltételeit megvi7-<>gáltam, azokat elfogadom, és az 

ajánlatkérés föltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint 

ajánlatot teszek az ~iánlatomban a Fdolvasólapon rögzítcn ~jánlati áron. 

nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben 

előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességcm 

esetén vállalom az ajánlmkérésben előírt feltételeknek megfolelöen a szerződés 

megkötését. 

nyilatkozom továbbá. hogy nem tarto7.0k az ~jánlatkérésben clöítt kizáró okok hatálya 
alá. 

nyilatkozom, hogy a benyújtott fololvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 

szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban_ valamim a pá!y{tZat kiírásban foglaltak szerint 

felmerülő költséget. 

Kelt: Budapest. 202 l. év október 06. 

INGENARJUS Kft. 
1031Budapest,Monostortót 25. 

Cus:i.: Ol-o9-971054 
Asz.:23554270-2"'41 

Szsz.: 1040096&-50526589-ten 1 r 

1 



2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Azon s:r.:imszerűsíthető adatok, amelyek a bínHnti szempont alapján értékelésre kerülnek: 
~~·"=~'-·--· ·~= ~~:'"~•oo,~•.~•-·~· 

~~-~-ÍR.ÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÍ~Sl'~-----'-----------
' ~~---•-.„·~-~„---~! 

1 
' -·· .. „-„.-·---------! 

l 
l A. a legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás (ajántaffár), 

i---·---· ·-··· ~. --
! 1 
1 Al. müszaki ellcnfüzés i 11.200.000.- Ft+ AFA 
! 

! B. azon magyarországi Makovecz !m1~~-éf,ítész által tervezett épületek felűjítását, építését 
· célzó projektek száma, amelyek míi.'lzaki ellenőrzését Ajánlattevő referenciaként megadja 

{db a álvázat anyagához kötelezően csatolni kell 

0 db 

Kelt: Budapest, 2021. év október 06. 

! 

1 

INGENARJUS Kft. 
1031 Budapest,, Monostt>rl öt 25. 

c:gsz.: 01--09-971054 
Asz..: 23554270--2-41 

szsz.: 10400968-50526589-4872101"" 



\rajánlatok megküldése, Tornacsarnok, II. ütem 

1/1 

K 

Tárgy: Árajánlatok megküldése, Tornaqamok, lf. ~t~m 
Feladó: <vagany@ingenarius.hu> \ · · 
Dátum: 2021. 10. 08. 7:45 L. 
Címzett: <jegyzo@visegrad.hu> 

\ 
2021 OKT 0 a 

Tisztelt Jegyző Úri 
t 

2021.09.30-i felkérésének megfelelve, csatolva küldöm tárgyi projekt kivitelezésének ellenőrzésére 
és a projektmenedzsmenti tevékenységre vonatkozó ajánlatomat. 

A további együttműködés reményében, üdvözlettel: 

Vágány István ügyvezető/lngenarius Kft. 

-Mellékletek:-----------------------------

ME ajánlat, lngenarlus Kft„pdf 452 KB 
---------------~--·~~··~~-~-""-··-~~···-···~--------

Projmen ajánlat, lngenarius Kft„pdf 446 KB 

2021. 10. 08. 11:17 



1. számú melléklet 

A.JANLATI NYILATKOZA.T 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: Ingenarius Kft. 
-~-----.··-' ---·-·~-·--

Székhelye: 1031 Budapest. Monostori út 25. 
-~~----~ ·--~~-~--

..... " ..... ~ -· 

Belföldi adószáma: 23554270-2-41 
-~ -- . 

Bankszámlaszámu: l 0400968-50526589-4872 l 002 

Alulírott, Vágány István Ajánlat1evö a Visegrád Város Önkonnányzata. mim Ajánlatkérő által 
kiírt 1444-14-2021 számú ajánlatkérés qjánlattevöjeként nyilatközom. hogy 

miután az Önök aj{mlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom. ·~s az 

ajánlatkérés foilélelei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint 

ajánlatot teszek az <~iánlatomban a Fclolvasólapon rögzitett ajánlati áron. 

nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az qjánlatkérésben 

előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem 

esetén vállalom az ajánlatkérésben elöirt feltételeknek megfelelően a szerzödés 
megkötését. 

nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya 
aln. 

nyilatkozom. hogy' a benyú_itott fololva<>ólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerzödé:>szerü teljesítéssel kapcsolatban. valamint a pályázat kiírásban foglaltak szerint 

felmerülő köl~get. 

Kelt: Budapest 202 l. év október 06. 

INGENARIUS Kft. 
1031 Budapest, Monostori~ ZS. 

Cgsz.: 01·09-971054 
Asz.: 23554270~2"41 

~zs-z.: 10400968-50526589'-48721002 



FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 
--------· -·-1-„---------··~--·-

l Ingenarius Kft. 
1 -

-----,----·---~---;--------· 

Neve: 

Székhelye: l 1031 Budapest l'vfonostori út 25. 
------··---·--·--

Belföldi adószáma: l 23554270-2-4 l ·------·------·-· 
1 

2. s:ámú melléklet 

I Bankszámlaszáma~-1~ 0400968-50526589-_4_87_2_1_0_0_2 __________ _ 

Azon s7..ámszerüsithetö adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 
r·"-'~'A.BfR.f[,ATÍ SZE!\'l;o;.r:\t EG NE VEZi:sE -·-~--~~"~~~--~~""~-,~~~~, 

i ' 1 

Í: a legalacsonyabb összegü ellenszolgát~~~-(~~~~~~~i ·ár), , 

--:-. ' ~ 
A l . projektmcned7~')ment 1 7.000.000,- Ft+ AFA i 

1 ! 
B. azon magyarorsnigi Mak~eciI-1)1;.;;·épÍtész által tervezett épületek felújítását, építe;é;:-----1 
célzó projektek száma, amelyeket Ajánlattevő referenciaként megadja (db) a pályáz.al ! 
anyagához kötelezően csatolni kell --_J 

0 db 1 

1 
~""-"'~'----------------· ~----------_.... 

Kelt: Budapest, 2021. év október 06. 

INGENARIUS Kft. 
1031 Budapest, Monostx>ri ót 2.5. 

Cgsz.: 01·09-971054 
Asz.: 23554270-2-41 

~: 10400968·5052658'9-4P7'1r· 



Árajánlat_"Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem" pr„. 

1/1 

Tárgy: Árajánlat_" Magyar László TornacsarnokJelújítása II. üt~n:i~1;pr9jekfme~edzsmf~ 
i '-r ' ' ~-\ 1'' '•, i •9/ 1 

Feladó: Kövite-Plusz Kft. <kovite@kovite.hu> \ \ 2011 OKT O 8. 
Dátum: 2021. 10. 08. 8:39 \. .- l~.S- fl 
Címzett: <jegyzo@visegrad.hu> ~ 

Tisztelt Ajánlatkérő! t • .. , 1\ .. ::~\:;;\\, ~ 
\ 'X C'-(1 L1/'.1'f:>Q.:.V--~ \ l .~.:f:\-e),..,i.LLl..k.;:;--. ~· ·• 

Mellékelten megküldjük tárgyi munkák elvégzésére vonatkozó árajánlatunkat, szíves 
elfogadás végett. 

Tisztelettel: 

Dr. Puskás János 
ügyvezetl:í 
KÖVITE-PLUSZ Kft. 
5700 Gyula, Nagyváradi út 64. II. 203. 
Mobil: +36 30 958 4115 
E-mail: puskas.janos@kovlte.hu 

-Mellékletek:----------------------------

Árajánlat_Visegrád_Projektmenedzsment.pdf 331 KB 

2021. 10. 08. 11:18 



/.számú melléklet 

AJt\.NLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 5700 Gyula, Nagyváradi út 64. II. em. 203. 

Belföldi adószáma: 13209735-2-04 

Bank.számlaszáma: 10402623-26257367 

Alulirott Dr. Puskás János, a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 
Gyula, Nagyváradi út 64. LI. em. 203.) Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint 
Ajánlatkérő által kiírt 1444-14/2021. s7.ámú ajánlatkérés ajánlattevöjeként nyilatkozom, hogy 

miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom, és az 
ajánlatkérés feltételei, továbbá az eijárás során keletkezett egyéb dokumentumok 
szerint ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben 
előírt feltételeknek megfelelően a szerzödés megkötésére és teljesítésére. 
Nyertességern esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a 
szerződés megkötését. 

nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya 
alá. 

nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak 
szerint felmerülő költséget. 

Gyula, 2021. október 8. 



2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: ! KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolf,ráltató Kft. 

Székhelye: 15700 Gyula, Nagyváradi út 64. II. e~. 203. . 

Belfüldi adószáma: 13209735-2-04 

Bankszámlaszáma: 10402623-26257367 

Azon számszerüsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZtsE l 
A. a legalacsonyabb összegO ellenszolgáltatás (ajánlati ár), 

Al. projektmenedzsment 1 ' i 7.650.000.- Ft+ AFA 
1 

B. azon magyarországi Makovecz Imre építész által tervezett épületek felújítását, építését 
célzó projektek száma, amelyeket Ajánlattevő referenciaként megadja (db) a pályázat 
anya!lához kötelezően csatolni ken 

Odb 

Gyula, 2021. október 8. 

( cégszerü 1 . ms} 
' 



Ajánlat megküldése projektmenedzsment szolgáltatásra 

1/1 

Tárgy: Ajánlat megküldése projektmenedzsm,ent~szolgáltat~sr,a;~~·-
Feladó: Pilishő Kft. <pilisho@pilisho.hu> 1 ;{"'"'>~:'""·''..; 
Dátum: 2021. 10. 08. 10:15 
Címzett: jegyzo@visegrad.hu 
CC: polgarmester@visegrad.hu, viktoria@pili~ho.hu 

Tisztelt dr. Szabó Ferenc Jegyző Úr! 

Köszönettel fogadtuk megkeresésüket a Visegrád Város Önkormányzata 
kezelésében álló Magyar László Tornacsarnok II. ütem projektmenedzsment 
szolgáltatásra vonatkozóan. 

Mellékelten küldjük tárgyi ajánlattételi felhívás alapján készült ajánlatunkat és 
a referenciát szíves felhasználásra. 

Ajánlatunk elbírálásáról visszajelzésüket kérjük. 

Tisztelettel: 
Csíky Gábor 
mOszaki igazgató 

Pilishö Kft. 
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 9. 
Tel.: 26/575-436 
E-mail~ 2ilishQ@Qilisho.hu 
Web: www.pilisho.hu 

-Mellékletek:--------------------------

Ajánlat_Pilishő Kft.pdf 541 KB 

Patakparti Általásnos Iskola Budakalász referencia.pdf 696 KB 

2021. 10. 08. 11:16 



/.számú melléklet 

A.JÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adutai: 

Székhelye: 

Belföldi adószáma: 13080239-2-13 

Bankszámlaszáma: 11 l 01404-13080239-0 l 000003 

Alulírott. Csiky Gábor, mim a Pilishö Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője. mint Ajánlattevő 
a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 1444-14/2021 számú ajánlatkérés 
ajánlattevöjeként nyilatkozom, hogy 

miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltam, azokat elfogadom. és az 

ajánlatkérés feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint 

ajánlatot teszek az ajánlatomban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron. 

nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben 

előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességem 
esetén vállalom az ajánlatkérésben előírt fel tételeknek megfolelöen a szerződés 

megkötését. 

nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya 
alá. 

nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 

szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak sze1inl 
felmerülő költséget. 

Kelt: Piliscsaba, 2021. év október hónap 7 napján 

./ (cégszerű aláírás)~ 



2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlatte\'Ő adatai: -- - ·''"-~"~",,_._."""'"""'='~=.-~,_.,,„w, ... ~ 

1 
Neve: Pilishö Kft 

-·-------·! 
Székhelye: 2081 Piliscsaba, Egyetem u 9. 115. 

----·--·--·-··-·-···-----·-··-·----1 
Belföldi adószáma: 13080239-2-13 

1 
Bankszámlaszáma: 11101404-13080239-01000003 

"""'""'"'" ! ... ,.., " 

Azon sdmszerűsíthetö adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: r" ' A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGN°iVEZÉSE ~ 

A. a legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás (ajánlati ár), 

Al. projektmenedzsment 6.580.000.- Ft +ÁFA 

B. azon magyarországi Makovecz Imre építész által tervezett épí.iletek felújítását. építését 
célzó projektek száma, amelyeket Ajánlattevő referenciaként megadja (db) a pályázat 
anyagához kötelezően csatolni kell 

1 db 

Kelt: Piliscsaba, 202 J év október hónap 7 napján 

(cégszerű a 

e_/ 



<PI LI S:J{Ő <Energiatermefő és Szo{gá{tató 'Kft. 

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 9. 1. lház 1. em. 5. 
Postacím: 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A. 

Tel.: 26/575-436 
Web: www.pilisho.hu E-mail: pilisho@pilisho.hu 

1 Patakpart Általános Iskola 

Címe: 2011 Budakalász, Klisovác u 15 

Tervező: Turi Attila 

Megrendelő: Budakalász Város Önkormányzata 

Kivitelező: SWIETELSKY Építő Kft. 

Alapterület: -5000 m, 

Épült: 2019-2021 

Beruházási érték: - 3,5 milliárd Ft. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

~ 

VISECRAD 
Város 

P O LGA RMESTE RE 

Összeállította: Némedyné Görömbei Andrea 
Előterjesztette: Eőry Dénes 

ELŐTERJESZTÉS 

Óvoda játszóudvar megépítéséről 

Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér" című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázaton sikeresen 
elnyert 4.999.997,- Ft vissza nem térítendő támogatást (a teljes igényelt összeget). Mivel az akkori 
ajánlat bruttó ára meghaladta az igényelhető támogatást, így a fennmaradó részre 555.289 Ft önerő 
biztosításáról született döntés (82/2021. (IV. 8.) határozat). 

A játszótéri eszközöket az óvodavezető kollégáival kiválasztotta, három teljeskörű árajánlat 
érkezett a játszótéri eszközökre, szállításra és telepítésre. 

A pályázatban elnyert támogatásból a kiválasztott játszótéri eszközök beszerzése történik. A 
szükséges ütéscsillapító felület (gumiburkolat) vásárlása önerőből, valamint a Fellegvár Óvoda 
Alapítvány költségére valósul meg. Az eszközök telepítését a Városgazdálkodási Csoport 
munkatársai végzik el. A régi játszótéri eszközök elbontásra kerülnek szakértői vélemény alapján, 
csak a fészekhinta és a kétüléses hinta, valamint a kis ház marad az udvaron. 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy hozza meg döntését. 

Visegrád, 2021. október 12. /e 
Tisztelettel: C::: ~ 

Eőry D nes 
polgármester 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail : visegracl@viscgrad .hu web: www.visegrad.hu 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2021. (X. 13.) határozata 

Óvoda játszóudvar megépítéséről 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt: 

1. Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér" 
című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázaton a Biohárs Kft. (7200 Dombóvár, Vak 
Bottyán u. 20.) játékai kerülnek beszerzésre, ajánlata alapján, a pályázati támogatással nyert 
összeg erejéig (4.999,997 forint), 

2. a pályázati önerőből, 555.289 forint összegből ütéscsillapító felület (gumiburkolat) kerül 
beszerzésre, a Fellegvár Óvodajátszóudvara számára. 

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

202; Visegrád. Fó utca 81. telefon: 00 36; 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 26 398-l6j 

e-mail: visegrad(iivisegrad.hu web: www.viscgrad.hu 



Beszerzés tárgya: MFP-OJKJF/2021 Visegrád Fellegvár Óvoda játszóudvari eszközbeszerzés árajánlata 

Árajánlatot kéri: Visegrád Város Önkormányzata (Képviselő: Eőry Dénes Polgármester) 

2025 Visegrád, Fö utca 81. Tel.: 30/847-4981; email: onkormanyzat@visegrad.hu 

Adószám: 15731089-2-13 

Árajánlatot adja: BIOBÁRS Kft. 

7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20. 
Adószám: 25393480-2-17 

Az árajánlat tartalmazza az eszközök árát. 
Az árajánlat tartalmazza a telepítési költségeket. 

Az árajánlat tartalmazza a szállítási költséget. 

Az árajánlat tartalmazza a játékokhoz szükséges ütéscsillapító talajok kialakítását. 
Az árajánlat nem tartalmazza az első használatbavételi engedély árát. 

Az árajánlat nem tartalmazza a talajmunkálatok kialakítása során keletkezett föld elszállítását. 

Az eszközök szilárdsági, balesetvédelmi, kömyezetkialakítási stb. vonatkozásban maradéktalanul 
megfelelnek az MSZ EN idevonatkozó szabványok, valamint a (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet és a 78/2003. (XI. 27. GKM rendelet) követelményeinek. 

A termékekre 24 hónap jótállási időt tudunk biztosítani. 
Szállítási határidő a megrendeléstől számítva 8-10 hét. 
Az árajánlat 27o/o-os forgalmi adót tartalmaz. 

Árajánlat érvényessége: 2021.12.06 

őssszesítés: 

Termékek ára összesen: 

Telepítési költségek összesen: 
Nettó Ütéscsillapító talaj kialakítása: 

Elsö használatbavételi engedély: 
Szállítás: 

TELJES NETTÓ AR: 
ÁFA27% 

FIZETENDO ÖSSZESEN (BRUTTO): 

BIOHÁRS Kft. 
7200 Dombóvár 
Vak Bottyán u. 20. 
Adószám:25393480-2-17 

BIOHÁRS Kft. 
7200 Domb_óvár, Vak Bottyán u. 20. 

~ószam: 253934StH!-17 
Ban~ZéksZám: 17-09-010724 

~la.szám: 11746043·2C058744 

3 859 205 Ft 
990 OOO Ft 

1907 OOO Ft 

- Ft 
120 OOO Ft 

6 876 205 Ft 

1856 575 Ft 
8 732 780Ft 

Kelt: Dombóvár, 2021.10.07 



BIOHÁRS 

Tételes ajánlat (részletezés) 

Db Kód Megnevezés 
Nettó egység 

Nettó ár össz. Áfa (27 %) Bruttó ár 
ár 

TERMEKEK: 
1 480-000 Előd 4tomyú vár 1 401 572 Ft 1 401 572 Ft 378 424 Ft 1779996 Ft 
1 920-000 Négyüléses rugós játék fa 190 OOO Ft 190 OOO Ft 51 300 Ft 241 300 Ft 
1 921-000 Kétüléses rugós játék fa 123 858 Ft 123858Ft 33 442 Ft 157 300 Ft 
l 906-000 Mozdony 242 519 Ft 242 519 Ft 65 480 Ft 307 999 Ft 
2 907-000 Fedett kocsi 155 905 Ft 311 810 Ft 84 189 Ft 395 999 Ft 
4 900-000 Egyensúlyozó 31181 Ft 124 724 Ft 33 676 Ft 158 400 Ft 
1 504-000 Nagy 3szög mászóka 266 220 Ft 266 220 Ft 71 879 Ft 338 099 Ft 
1 H 1800 Polyball 77 086 Ft 77 086 Ft 20 813 Ft 97 900 Ft 
2 904-000 Homokozó 350x350 cm (homok nélkiil 153 149 Ft 306 299 Ft 82 701 Ft 388 999 Ft 
1 430-000 Réka babaház 311 810 Ft 311 810 Ft 84 189 Ft 395 999 Ft 
1 941-000 Rajztábla 74 252 Ft 74 252 Ft 20 048 Ft 94 300 Ft 
l 440-000 Botond vár 429 054 Ft 429 054 Ft 115 845 Ft 544 899 Ft 

TELEPITES: 

1 480-000 Előd 4tomyú vár 288 OOO Ft 288 OOO Ft 77 760 Ft 365 760 Ft 
1 920-000 Négyüléses rugós játék fa 18 OOO Ft 18 OOO Ft 4 860 Ft 22 860 Ft 
1 921-000 Kétüléses rugós játék fa 18 OOO Ft 18 OOO Ft 4 860 Ft 22 860 Ft 
4 900-000 Egyensúlyozó 45 OOO Ft 180 OOO Ft 48 600 Ft 228 600 Ft 
l 504-000 Nagy 3szög mászóka 72 OOO Ft 72 OOO Ft 19 440 Ft 91 440 Ft 
1 H 1800 Polyball 18 OOO Ft 18 OOO Ft 4 860 Ft 22 860 Ft 
2 904-000 Homokozó 350x350 cm (homok nélkül 144 OOO Ft 288 OOO Ft 77 760 Ft 365 760 Ft 

1 941-000 Rajztábla 36 OOO Ft 36 OOO Ft 9 720 Ft 45 720 Ft 
l 440-000 Botond vár 72 OOO Ft 72 OOO Ft 19 440 Ft 91440 Ft 

M. M.egys. U l r..~~s•• ·• ·4.rJ.lA~: Gumitégla (bordó, vagy zöld) szegély nélkül 

35 m2 Nagy 3szög mászóka 27 OOO Ft 945 OOO Ft 
37 m2 Botond vár 26 OOO Ft 962 OOO Ft 

eszköz Első használatbavételi engedély 

3 út 

BIOHÁRS Kft. 
7200 Dombóvár 
Vak Bottyán u. 20. 
Adószám:25393480-2- t 7 

Szállitási költség 

Összesen: 
40 OOO Ft 120 OOO Ft 

6 876 205 Ft 

BIOHÁRS Kft. 
7200 Domb_óvár, Vak Bottyán u. 20. 

Adós:zam: 25390480.2-17 
Ba CégjegyzéksZám: 17 -09-010724 

nksZámlaszám: 11746043·2~058744 

255 150 Ft 1200150 Ft 

259 740 Ft 1 221 740 Ft 

32 400 Ft 152 400 Ft 

1856575 Ft 8 732 780 Ft 

Kelt: Dombóvár, 2021.10.07 



Db Megnevezés 
Nettó 

egységár 

1 496 OOO 
1 Nápoly iátszóvár Ft 

1 Lóhere 198 900 Ft 

1 Rugós mérleghinta 130 OOO Ft 

1 Mozdony 256 400 Ft 

2 Vonat kocsi 165 OOO Ft 
4 [gyensúiyozó 

_ ... _,,.....,, ...... 
..:>O OUU r-t 

1 Néavszögletü mászótorony 268 920 Ft 
1 Polvball 77 900 Ft 

12 
Homokozó 200x200 cm 

1 154 500 Ftl {homok nélkül) 
1 Babaház 312 OOO Ft 

1 Amőba 76 OOO Ft 

1 Berlin iátszóvár 435 600 Ft 
Telepitési költség 1 141 730 

összesen Ft 
1968970 

Ütéscsillapítási költség Ft 
Használatbavételi 

engedély 

Szállítási költség 128 OOO Ft 

Összesen: 

A.z ár 27%--os forgalmi adót tartalmaz. 

Az árajánlat érvényessége: 2021.12.11. 

Árajánlat kérö: 

Visegrád Város Önkormányzata (Képviselő: 
Eőry Dénes Polgármester) 

2025 Visegrád, Fő utca 81. Tel.: 30/847-
4981: email: onkormanyzat@visegrad.hu 

Adószám: 15731089-2-13 

Kelt: Kecskemét, 2021.10.os. 

Nettó ár össz. Áfa(27 %) 
-· -· 

1 495 OOO Ft 403 650 Ft 

198 900 Ft 53 703 Ft 

130 OOO Ft 35 100 Ft 
256 400 Ft 69 228 Ft 
':l-:tn nnn c:t 
...,,_,'-' VftiV t" 89 100 Ft 

i54 400 Ft 41 688 Ft 
268 920 Ft 72 608 Ft 

77 900 Ft 21 033 Ft 

309 OOO Ft 83 430 Ftl 
312 OOO Ft 84 240 Ft 

76 OOO Ft 20 520 Ft 
435 600 Ft 117 612 Ft 

1 
1 141 730 Ft 308 267 Ft 

1968970 Ft 531 622 Ft 

128 OOO Ft 34 560 Ft 

7 282 820 Ft 1966361 Ft 

Árajánlatért telelös: 

Hetes Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft 

6000 Kecskemét Alsószéktó 112. 

Adószám: 10582471-2-03 

Hetes Kft 
L' t. ét ~kósz~llfi '\11 !)OO(lr.ecs1.em • • ~· r· ,,_;co;:V. 

t,~e~~.~::~ 1 ::.o~ ',: ~ -.~':. ~ {: . l\ 

" ( ~~~ ' ·~~\)JCtr~ 
'-1 

Bruttó ár 

1898650 
Ft 

252 603 Ft 

165 100 Ft 

325 628 Ft 
419 100 Ft 

í96 088 Fi 
341 528 Ft 

98 933 Ft 

392 430 Ftl 
396 240 Ft 

96 520 Ft 
553 212 Ft 
14499971 

Ft 
2 500 592 

Ft 

162 560 Ft 
9 249181 

Ft 



Árajánlatot adó neve: 

Profertilis Kft 
4400 Nyíregyháza 
Óvoda u. 2. 2/12. 
Adószáma: 12428049-2-15 

Az árajánlat érvényessége: 2021.12.11. 

Árajánlat 

Árajánlatot kérő neve: 

Visegrád Város Önkormányzata (Képviselő: 
Eőry Dénes Polgármester) 
2025 Visegrád 
Fő utca 81. 

Adószáma: 15731089-2-13 

Az árajánlat 27%-os forgalmi adót tartalmaz. 

A következő árajánlatot teszem: 

1 Rugós mérleghinta 
1 Mozdony 
2 Vonat kocsi 
4 Egyensúlyozó 
1 Mászótorony 
1 Polyball 
2 Homokozó 300 cmx 300 cm 
1 Babaház 
1 Amőba 

1 Tilia torony 1 

Telepítési költség összesen 

Ütéscsillapítási költség 
Használatbavételi engedély 

Szállítási költség 
Osszesen: 

Kelt: Nyíregyháza, 2021.10.05. 

199 900 Ft 199 900 Ft 
136 OOO Ft 136 OOO Ft 
256 450 Ft 256 450 Ft 
161 100 Ft 322 200 Ft 
33 500 Ft 134 OOO Ft 

272 OOO Ft 272 OOO Ft 
79 900 Ft 79 900 Ft 

156 100 Ft 312 200 Ft 
322 600 Ft 322 600 Ft 

77 990 Ft 77 990 Ft 
436 890 Ft 436 890 Ft 

1198 640 Ft 1 198 640 Ft 
1989900 Ft 1989900 Ft 

125 900 Ft 125 900 Ft 
6957170Ft 7 374 870 Ft 

PROFEKllLIS KFT 
4-400 Nyíregyház.a. ÓVoda u. 2. Y12. 

ml2 S-2-15 
Q!gj . 75542 

) V1 
Tátrai László 

86 994 Ft 
36 180 Ft 
73 440 Ft 
21 573 Ft 
84 294 Ft 
87 102 Ft 
21 057 Ft 

117 960 Ft 

323 633 Ft 
537 273 Ft 

33 993 Ft 
1 991 215 Ft 

409194 Ft 
170180 Ft 
345 440 Ft 
101 473 Ft 
396 494 Ft 
409 702 Ft 

99 047 Ft 
554 850Ft 

1522273 Ft 
2 527173 Ft 

159 893 Ft 
9 366 085 Ft 



• _.._Gumitégla 1•11 Rubbric<O TermelóOZemek 
Győr. Budai út 8. 

Pilisszentiván. Tópart u. 1550 Hrsz. 

Árlista 
AZ árak tartalmazzák a 27% áfát! 

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ RUGALMAS GUMILAPOK 
Játszótereken játszóeszközök eséscslflapításakém. óvodák. bölcsödék. Iskolák. Intézmények 

GU-30 30 1000X1000 20.5 100 6450 6920 

~ [ Gu-40] 40 1ooox1000 22 150 f1188l 7747 

GU-45 45 1000x1000 23 160 7899 8058 

GU-50 50 1000x 1000 23,8 180 8407 8775 

~(GU-60 [ 60 1ooox1000 31.5 210 \10115 10236 

GU-70 70 1ooox 1000 39.5 250 10871 11169 

GU-80 80 1000x 1000 48,8 300 12096 12598 

lnfo@gumlteglakft.hu 

6230 

7055 

7493 

8128 

9105 

10401 

11665 

You 
{B 
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TERMEKEK FATELEP ÁRLISTA BLOG AKCIÓK KAPCSOLAT Ke resés .„ 
... \ „~-~ 

a lil !! \: .. -„ ..•• 

K~dö l ap / Ütéscsill ap1l ó gurnib u1l:o latok, gu rnitéglák / Nag)•méretú g urnil apok - IOOx 100 cm 

Nagyméretű gumilapok-100x100 cm 

Bruttó: 7960 Ft - Bruttó: 14865 Ft /m2 

..... ...... __ _ .. „ 

Nagyobb méretű gumiburkolatra van szüksége? Válassza 1oox100 
cm·es gumilapunkat a normál méretű lapokkal megegyező előn~'ÖS 

tulajdonságokkal. A gumilapok alsó része szintén párnás, vízelvezető 
szerkezetü, mint kisebb társaiknál. Változatos színű és többféle 
vastagságú lapjaink mind csúszásmentes1lett, v(záteresztö, fagyálló, 
rugalmas anyagúak. Bövcbbcn ... 

D 30 mm vastag gumilap - fekete Druttó: 7960 Ft 

D 30 mm vastag gumilap - vörös Brnttó: 8270 Ft 

D 30 mm vastag gumilap - zöld Bruttó: 8490 Ft 

D 30 mm vastag gumilap - EPDM szórt Bruttó: 
mintás 10380 Ft 

D 40 mm vastag esésvédő - fekete Bruttó: 8915 Ft 

LJ ( 40 mm vastag esésvédő - vörös Bruttó: 9235 Ft 

D 40 mm vastag esésvédő - zöld Bruttó: 9445 Ft 

D 40 mm vastag esésvédő - EPDM szórt Bruttó: 
mintás 11335 Ft 

D 45 mm vastag esé svédő - fekete Bruttó: 9065 Ft 

D 45 mm vastag esésvédő - vörös Bruttó: 9415 Ft 

D 45 mm vastag esésvédö - zöld Bruttó: 9615 Ft 

D 45 mm vastag esésvédö - EPDM szórt Bruttó: 
mintás 11505 Ft 

D 50 mm vastag esésvédö - fekete Bruttó: 9935 Ft 

D 50 mm vastag esésvédö - vörös Bruttó: 
10275 Ft 

D 50 mm vastag esésvédö - zöld Bruttó: 
10465 Ft 

D 50 mm vastag esésvédő - EPDM szórt Bruttó: 
mintás 123 60 Ft 

D 60 mm vastag esésvédő - fekete Bruttó: 

12445 Ft 

LJ ~o mm vastag esésvédö - vörös Bruttó: 

\..... 12825 Ft 

D 60 mm vastag esésvédő - zöld Bruttó: 
12975 Ft 

D 60 mm vastag esésvédő - EPDM szórt Bru ttó: 
mintás 14S65 Ft 



Udvözöljük a Nádland webáruházban! Aruházaink Blog ,~ Szolgáltatások D Videók · Beállítások ,,m NagykE 

(Jf, .11 . - ·1 
<-;j! NADLAND == TERMEKEK ... - ,1 

..... ~ --- -"'-- ~~ 

Kezdölap > Gumilap, gumitégla > Játszótéri gumilap > ReFlex esésvédö gumilapok > Gumilap esésvédö Reflex - 4x100x100 cm vörös 

> 

Gumilap esésvédő Reflex - 4x100x100 cm 
vörös 

S OOO Ft 
(8 OOO Ft /db) 

Az. esésvédő gumilapok funkciója, hogy megfelelő biztonságot 

nyújtson önfeledten játszó gyermekének, megvédve őt a 

nagyobb balesetektől. 

' .....,,.~...,. . VlllrERE!zn1 
axnm»-Ulllt • „ • •• • „ ••• . 111»)) ~} . ·.·: ·· .. 

./ Raktáron! 

0 Hol érhető el a termék? 

1 i db KOSÁRBA 



v NÁDLAND ==TERMÉKEK • 
. . 

Kezdölap > Gumilap, gumitégla > játszótéri gumilap > ReFlex esésvédö gumi lapok > Gumilap esésvédö Reflex - 6x100x100 cm vörös 

Gumilap esésvédő Reflex- 6x100x100 cm 
vörös 

12100 Ft 
(12100 Ft/db) 

Az esésvédő gumilapok funkciója, hogy megfelelő biztonságot 

nyújtson önfeledten játszó gyermekének, megvédve őt a 

nagyobb balesetektől. 

Minimum rendelési mennyiség: 1 Om2 

Ezt a terméket egyedi megrendelésre készítjük el, kérjük 

adja le rendelését és mi a gyártási ütemezési tervbe 

illesztve legyártjuk a kért mennyiséget! Megrendelése után 

visszajelzünk, hogy Ön mikor tudja átvenni a terméket, 

illetve mikor tudjuk leszállítani! 

~ Raktáron! 

0 Hol érhetö el a termék? 

10 11 db °R KOSÁRBA 



® BIOHÁRS 

Megnevezés: Elöd négytomyú vár Cikkszám: 480-000 Ajánlott korosztály: 2-14 év 

Terülcti&ény: 9,22 m x 7,14 m = 65,83 m2 

Leenagyobb esésmapssáe: 1 m 
Ennél az eszköznél 65,83 m2 (fllves) sznbadterület 
megtorulso szükséges. Ezen tc~n bclUI nem lehet 
semmilyen tárgy vagy növényzet. ~ 
Tartozékok: 4 Elöd torony, fix hld, lengöhid, alagút, 
mászófal, omöbo, rajzlábln, 2 db csúszda, 2 db lótm. 

Eszközeink nz MSZ EN sznbvóny köve1chnénycknek 
megfelelnek és tnnúshvónnyol rendelkeznek. 

A bruttó ár a termék órát és a megnevezett tartozékokat tartalmazza. Teljes körü szolgáltatási vállalunk fgy a 
szóllltós, a telepités és az Utésesillophás költségeit árojónlotban legyen kedves kérni tölUnkl 

Tovóbbi informóeióért: Olvassa cl rövid, lényegre törö Szolgáltatós ismertetönket, melyet a weboldalunkon 
meglalól! Keressen minket biz:ilommnl nz alábbi elérhctöségckcn! Számíthat jó hozzó611ósunkra! © 

„Mert a gyermeki 1110.mlyneblx! teszi a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 



® BIOHÁRS 

Megnevezés: Néb'Yllléscs rugós játék fö Cikkszám: 920-000 Ajánlott korosztály: 1-8 év 

Eszköz mérete: 152 cm x 152 cm (H x SZ) 
Területigény: 3,S2 m x 3,S2 m = 12,39 m2 

Ennél nz eszköznél 12,05 m2 (fllv~ 
sznbadterlllct megtanásn szUk~. 
Ezen területen bclUI nem lehet semmilyen tárgy 
vagy növényzet. 

Eszközeink nz MSZ EN sznbvóny 
követelményeknek megfelelnek és 
tnnúshvónnynl rendelkeznek. 

A bruttó Ar 11 termék tinit és a mcgncvczctt tnr1ozékok11t t11r111lm11zza . Teljes körll szolgáltntást vállalunk így n 
szállitós, n telepítés és nz Utésesillnpitás költségeit órnjónlntbnn legyen kedves kémi tölUnk! 

További inforriuieióért: Olvassa cl rövid, lényegre törő Szolgáltatás ismertetőnket, melyet a wcboldnlunkon 
mcgtnhill Keressen minket biznlommnl nz ahibbí elérhetőségeken! Számlthatjó hozzáállnsunkm! © 

„ Meri a gyermeki mosoly .uebbé /eszi a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 



® BIOHÁRS 

Megnevezés: Kétüléses rugós játék 

Eszköz mfretc: 
152 cm x 9 cm (H x SZ) 
Terilletiginy: 3,52 m x 2,()() m = 7,36 m1 

Ennél nz eszköznél 7,36 m1 (fllvcs) szabndtcrUlct 
mcstnrtósn szükséges. -
Ezen területen belül nem lehet semmilyen uirgy 
vagy növényzet. 

Eszközeink az MSZ EN szabvány 
követelményeknek megfelelnek ós tonúsitvónnynl 
rendelkeznek. 

Cikkszám: 921-000 Ajánlott korosztály: 1-1! év 

A bruttó lir n termék árát és n megnevezett tnrtozékoknt tnrtolmnzza. Teljes körü szol&llltnlást vllllalunk így n 
sztlllltós, n tclcphés és nz Utéscsillophós költségeit órajónlotbon legyen kedves kémi tölünk! 

További információért: Olvnssn cl rövid, lényegre törö Szolgóhnlás ismertctönkct, melyet D wcboldnlunkon 
megtnlól! Keressen minket bizalommal nz nlóbbi elérhctöségckcnl Szómlthnt jó hozz.ióll6sunkrn! © 

„ Mim a gy1m11ukl 111<1.wly szuhhd tuszl a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 



® BIOHÁRS 

Megne,•czés: Mozdony Cikkszám: 906-000 Ajánlott korosztály: 1-14 év 

Eszköz mérete: 205,7 cm x 98 cm (H x SZ) 
TerUletigény: 4 m x 5,04 m = 20,16 m1 

Ennél nz eszköznél 20, 16 m1 (~)_sznbndtcrUlct 
mcgtortásn szükséges. Ezen területen belUI nem lehet 
semmilyen tdrgy vngy növényzet. 

Eszközeink oz MSZ EN sznbvAl1y követelményeknek 
megfelelnek és tnnllsltvánnynl rendelkeznek. 

A bruttó ér a tennék ár:\t és n megnevezeu lnrtozékoknt tar1nlmnz:z.'I. Teljes kllrU szolgl\ltAIÁsl véllAlunk 11,ry n 
szllllitás, n telepltés és nz Utéscsillnpltás költségeit árajánlntbnn legyen kedves kérni tölUnkl 

Tovtlbbi infomuleióért: Olvassa cl rövid, lényegre törö Szolgóltatós ismertctönkct, melyet a weboldalunkon 
rncglnh\I! Keressen minket biznlornmnl az alábbi elérhetöségeken! Számíthntjó hozzáálh\sunkrn! © 

„ Mert a gyermeki 11w.mly szebbé teszi a vlltíg'11 ! " 

BIOliARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL..COM 



® BIOHÁRS 

Megne\•ezés: Fedett kocsi 

Eszköz mérete: 154,4 cm x 98 cm (H x SZ) 
Területigény: 4 m x 5,04 m = 20, 16 m1 

Cikkszám: 907-000 Ajlinlott korosztály: 1-14 év 

Ennél az eszköznél 20,16 m2 (füves) sznbndtcrillct 
megtartása szükséges. Ezen terttt'CÍcn belül nem lehet 
semmilyen tárgy vngy növényzet. 

Eszközeink nz MSZ EN szabvány kövctehnényeknek 
megfelelnek és tanúsltvllnnynl rendelkeznek. 

A bruttó ár n termék árat és n megnevezel! tartozékokat tartalmazzn. Teljes köríl szolgáltatást vállalunk igy n 
sz:illitás, n telcpilés és nz Utéscsillnpltás költségeit lirajlinlatbnn legyen kedves kémi tölünk! 

Tovlibbi információért: Olvnssn cl rövid, lényegre törö Szolgáltntás ismer1c1önkc1, melyet n weboldalunkon 
megtalál! Keressen minket bizalommal az nhibbi clérhetöségekcn! Sz.imlthatjó hozzá:\llásunkrn! © 

„Murt Cl gyumwkl mosoly szubhú tu.~zl Cl világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • ~36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 

2 db 

j 



® BIOHÁRS 

Megnevezés: Egyensúlyozó Cikkszám: 900-000 

Eszköz m~rete: 3 111 x 0,2 m (H x M) 
Magasság mérete igény szerint variálható. 

Kimondouan felnötteknek ajánlott cdzö eszköz, mely nngyonjól 
fejleszti az egyensúlyérzéket. 

Teleplt~s: nz nlsó tnnóoszlopot a földbe kell betonozni. 

Eszközeink az MSZ EN szabvány követelményeknek megfelelnek . 

A bruttó ér a tennék árát és a megnevezett tnnozékoknt tnnnlmazzn. Teljes körü szolgálta tési vállnlunk így a 
szállltds, n tclcpltés és nz lltésesillnpitós költségeit árajánlatban legyen kedves kémi tölOnkl 

További infonnóeióért: Olvnssn cl rövid, lényegre törö Szolgóltntós ismertetönket, melyet a weboldalunkon 
megtnhil! Keressen minket bizalommal az alábbi elérhctöségcken! Szómithaljó hozzóóllósunkm! © 

„ Mart a gyun11ekl mosoly szehht! tctszl a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 

4 db 



® BIOHÁRS 

Megnevezés: Nagy 3szög mászóka Cikkszám: 504-000 Ajánlott korosztály: 1-14 év 

Terliletigény: 6,12 m x 6,76 m =41,37 m2 

Legnagyobb esésmagasság: 2,06 m 
Otéscsillapltó talaj mfrete: 
Ennél az eszköznél 41,37 m2-cs ütéscsillnpltó tnlnj 
(rajzon ldsd: szürke) kinlnkítása szükséges. Ezen 
területen belül nem lehet semmilyen tárgy vagy 
növényzet. Ütéscsíllnpltó tnlnj lehet homok, 
gyöngykavics vngy gumiburkolat. -~··"" 
l'ártozfkok: mászórót;"l(öiét'téir~. mtíszóháló, 
mászóktltél múszógumókknl. 

Eszközeink az MSZ EN sznbvány követelményeknek 
megfelelnek és tnnúsitvánnynl rendelkeznek. 

A bruttó ár n termék ánit és n megnevezett tartozékokat tartnln\aZZil. Teljes körü szolgiltatést vállalunk így n 
szállltás, a telepítés és az ütéscsillaplu\s költségeit árnjánl:ubnn legyen kedves kérni tölünk! 

További információért: Olvassa cl rövid, lényegre törö Szolgáltatás ismer1etönket, melyet 11 weboldalunkon 
mcgtnhil ! Keressen minket biznlommnl az alábbi elérhctöségckcn! Számitlmt jó hozzáállásunkrn! © 

„ Men a gyermeki mosoly szebbé 11!.~zl a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAILCOM 



® BIOHÁRS 

Termék méretei: 
mngnssóg 1850 mm; ótmérö 900 mm. 

Terllleliaény: 20 m2 

A Polybnll körül 2 m szdlcs snvbnn 20 m2 (f'Uves) 
sznbndterUlet mestnrtósn szllkséses. Ezen tert~ 
bcllll nem lehet semmilyen tdrsy vngy növényzet. 

Eszközeink nz MSZ EN sznbvóny 
követelményeknek mesfölelnek és tnnúsitvónnynl 

rendelkeznek. 

A bruttó ár n tennék órát és n megnevezett tnrtozékoknt tnrtnlm=. Teljes körll szoleiltatbt villalunk (gy n 
szAIUtós, n telepltés és nz lltéscsillnpítós költségeit órnjánlntbnn legyen kedves kémi tölllnk! 

További inform.ícióért: Olvnssn cl rövid, lényegre törő Szolgóltntás ismertetönket, melyet n weboldalunkon 
megtnláll Keressen minket biznlommnl nz alábbi elérhetőségeken! Szómíthntjó hozzóólhísunkrn! © 

„Muri a gyermeki mo.m/y.l'ZcblxJ teszi a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 



® BIOHÁRS 

Mcgne\•ezés: Homokozó 350 cm x 350 cm Cikkszám: 904·000 Ajánlott koroszlály: 2-10 év 

Eszköz mérete: 
350 cm x 350 cm x 35 cm (H x SZ x M) 
Területigény: 6,5 m x 6,5 m = 42,25 m2 

;~~~1d:r~~~~~::n~~·: ::k~). 
Ezen területen bclUI nem lehet 
semmilyen tárgy vagy növényzcl. 

Eszközeink nz MSZ EN szabvány 
követelményeknek megfelelnek és 
t11núshvánnynl rendelkeznek. 

A bruttó ár n termék árát és n mcgnevezell tnrtozékok11t t11n11lm11m. Teljes kllrO szolai\ltathl vállalunk lgy 11 
szóllitás, 11 tclepités és nz Uléscsillnpitás költsé11eit ár11jtlnl11tb11n tcuyen kedves kérni tölllnk! 

További információért: Olvassa cl rövid, lényegre törö Szol11nlta1ás lsmcrtc1önkc1, mclycl 11 weboldalunkon 
mcglaláll Keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken! Számith11tj6 hozzátllhisunkrol@ 

„ Mi:l'f a gyi:rmi:kl mo.voly .vzi:blxí ti:.vzl a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 
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® BIOHÁRS 

Megnevezés: Réka babaház Cikkszám: 430-000 Ajánlott korosztály: 1-14 év 

Eszköz mérete: l 1!9c m x 200 cm (H x SZ) ~ 

Területigény: 4,119 m x 5 m = 24,45 rn2 
Ennél az eszköznél 24,45 m2 (füves) szabadlerillel 
mcgtnrtósn szükséges. Ezen tériíÍcÍcn belül nem lehet 
semmilyen tárgy vngy növényzet. ~ 

Eszközeink az MSZ EN szabvnny követelményeknek 
megfelelnek és 1nni1sltvnnnynl rendelkeznek. ~ 

A bruttó ár a termék árat és n megnevezett tartozékokat tartalmazza. Teljes körü szolgliltatást vállalunk így a 
szállitlis, o tclcpltés és oz Otésesillopltós költségeit árojánlotbon legyen kedves kérni tölünk! 

További információért: Olvassa cl rövid, lényegre törö Szolgáltatás ismertctönkct, melyet a weboldalunkon 
megtalál! Keressen minket bizalommnl nz alábbi clérhctöségekcn! Számithat jó hozzá.ilhisunkra! © 

„ M11rt a g)'l!rllll!ki 1111J.w/y SZl!bbé t=i a világot! " 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 



® BIOHÁRS 

Megnevezés: Rajztábln Cikkszám: 941-000 Ajánlott korosztály: 1-14 év 

Eszköz mérete: 90 cm x 9 cm (H x SZ) 
Területigény: 3,09 m x 3,9 m = 12,05 m2 

Ennél az eszköznél 12,05 m2 (füves) szabadterillet 
me11tor1ósn szükséges. Ezen tc~n belül nem lehet 
semmilyen tórQY vagy növényzet. 

Eszközeink nz MSZ EN sznbv{my követelményeknek 
me11fclelnek és tanúsltvónnyal rendelkeznek. 

A bruttó llr a termék árút és a me11nevczctt tartozékokat tartalmazza. Teljes kllrü szolgáltatást vállalunk így n 
szóllltás, a tclcp!tés és az Utésesillapitás költsé11cit árajánla1ban lcQYCn kedves kérni 1ölOnkl 

További információért: Olvassa cl rövid, lényegre törő Szolgólt111ás ismertetőnket, melyet a weboldalunkon 
meglalól! Keressen minket bizalommal nz nlábbi clérhc1őségckcn! Számi1hn1jó hozzóóllásunkral © 

„ M11r1 a l!J'l!lm11kl mo.roly szebbé 111sz/ a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 



Firefox https ://biohars.hu/tennek/440-000 
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Mcgne\•ezés: Botond vár Cikkszám: 440-000 Ajánlott korosztály: 3-14 év 

Terllletigény: 5,47 m x 7 ,4 m = 40,48 ml 
Legnagyobb esésmagasság: 1,5 m 
Ütéscsillap(tó talaj mérete: 
Ennél nz eszköznél 40,48 ml-cs Utéscsillnpltó tnlnj 
(rajzon lásd: szürke) kinlnkltósn szükséges. Ezen 
tcrUleten bclUI nem lehet semmilyen tárgy vagy 
növényzet. Űtésesillnphó tnlnj lehet homok, 
gyöngykavics vagy gumiburkolat. 
Tartozékok: mászófal, csúszda, létrn. 

Eszközeink az MSZ EN szabvány kövctclményckr 
megfelelnek és tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

1 1 

A bruttó ár a tennék árát és a megnevezett tartozékokat tartalmazza. Teljes körű szolgáltatást vállalunk így a 
szállítás, a telepítés és az ütéscsillnpitás költségeit árajánlntbnn lcbrycn kedves kémi tölünk! 

További infomuícióért: Olvnssn cl rövid, lényegre törö Szolgáltatás ismertetönket, melyet a weboldalunkon 
megtalál! Keressen minket bizalommal az alábbi clérhctöségekcn! Számíthat jó hozzáállásunkra! © 

„Me/'/ a gyermeki mosoly szebbé teszi a világot!" 

BIOHARS.HU • 7200 DOMBÓVÁR, VAK BOTIYÁN U. 20. • +36306114617 • JATSZOTEREK@GMAIL.COM 
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