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A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 

intézmény adatait, szervezeti felépítését, az alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint 

az intézmény működési szabályait. 

 

A szervezeti és működési szabályzat hatálya 

 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat - és 

hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 

figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

Az SZMSZ hatály kiterjed: 

 

 Az intézmény dolgozóira, 

 Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 

Az SZMSZ az önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

I. FEJEZET 

 

AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI: 

 

 
Az Intézmény megnevezése: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
 
Az Intézmény székhelye, címe: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
 
Az intézmény telekkönyvi helyrajzi száma: 330/2 (épülettel) és 331/1 
 
Az intézmény fiók intézménye: Duna Mozi Visegrád 
 
A fiók intézmény címe: 2025 Visegrád, Fő u. 34. 
 
A fiók intézmény telekkönyvi helyrajzi száma: 84/1 
 
Letétéi könyvtár címe: 2025 Visegrád, Rév u. 12 (működik az Áprily Lajos Általános és  

 Művészeti Alapiskolában) 
 
Az intézmény működési területe: Visegrád város 
 
Az intézmény alapításának éve: 1967 
 
Az alapító okirat száma, kelte: 7/2002. (II.18.), 2002. február 18. 
 
Az intézményt alapító szerv: Nagyközségi Tanács Visegrád  
 
Az Intézmény fenntartója: Visegrád Város Önkormányzata 
 
Az intézmény felügyeleti szerve: Visegrádi Polgármesteri Hivatal  
 
Az Intézmény alaptevékenysége: közművelődési, közkönyvtári feladatok ellátása, a helyi 
nyilvánosság intézménye. 
 
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy és költségvetési intézmény 
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Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a Visegrád Város Önkormányzata nevez ki 
nyilvános pályázat útján. A munkáltatói jogokat - a kinevezés, felmentés és a 
fegyelmi ügyek kivételével - a polgármester gyakorolja. 
 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
 
Az intézmény bélyegzői: 
 
Mindkettő téglalap alakú, feliratai: 
 
 Mátyás Király Művelődési Ház  VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 
2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.       2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.  
        Tel.: 06-26-398-128    Tel.: 06-26-398-128 
        Fax.: 06-26-398-163    Fax.: 06-26-398-163 
 

 

II. FEJEZET 

 

A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 

 

Azonosító adatok: 

 

Költségvetési szerv: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

Szektor: 1251      

Bankszámla száma: 11742087-16798791     

Költségvetési intézmény törzsszáma: 654306   

Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany   

Adóazonosító szám: 16798791-2-13    

Számlavezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank Szentendre, Pannónia utca 1-3.  

Statisztikai szám: 16798791-9101-322-13 

Alaptevékenység és kormányzati funkció szám szerinti besorolása: 

 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 

A fenntartó által kijelölt egyéb tevékenységek és ezek kormányzati funkció számai: 

 

Kormányzati funkció szám:      

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

Az épületek adatai: 

 

A művelődési ház (Széchenyi u. 11.)  bruttó alapterülete: 204,27 m2 

       az épület hasznos alapterülete: 518,85 m2
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alagsori szint:    107,87 m2 

földszint:    137,94 m2 

emelet:    141,19 m2 

tetőtér:       84,36 m2 

 

a telek területet:            1323,00 m2 

 
 

A mozi épület (Fő u. 34.) bruttó alapterülete:  397,06 m2 

az épület hasznos alapterülete (kb.): 567,06 m2 

 

földszint (lakás nélkül):  350,33 m2 

pince:                               kb. 170,00 m2 

lakás:       46,73 m2 

 

kert:          340 m2 

 

Az intézmény helyiségeinek rendeltetés szerinti felsorolása: 

 

Művelődési ház 

 

Szakmai működést szolgáló helyiségek: 

alagsori szint: 

1. nagyterem  28,88 m2 

2. kisterem  22,68 m2 

3. beszélgető  12,68 m2 

4. szoba  10,08 m2 

emelet: 

1. nagyterem  31,24 m2 

2. kisterem  24,50 m2 

3. klubszoba  21,04 m2 

4. horgász szoba   8,25 m2 

tetőtér: 

1. batik szoba  19,80 m2 

2. cserkész szoba 19,80 m2 

3. toronyszoba  11,67 m2 

 

Közlekedést szolgáló terek: 

alagsori szint: 

1. folyosó  13,71 m2 

2. lépcsőház    3,70 m2  

emelet: 

1. folyosó    6,59 m2 

2. lépcsőház  14,00 m2  

tetőtér: 

1. előtér  13,26 m2 

2. lépcső és pihenő   7,32 m2  

 

Kiszolgáló helyiségek: 

alagsori szint: 

1. WC     2,30 m2 

emelet: 

1. WC     2,75 m2 
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tetőtér: 

1. WC     1,38 m2 

 

Üzemeltetést szolgáló helyiségek: 

alagsori szint: 

1. raktár - fáskamra   7,70 m2 

emelet: 

1. raktár    9,90 m2 

tetőtér: 

1. padlás  10,18 m2 

2. kamra    7,04 m2 

 
 

Könyvtár: 
(művelődési ház földszinti része) 

 

Szakmai működést szolgáló helyiségek: 

1  nagyterem  62,57 m2 

2. kisterem  31,24 m2 

 

Közlekedést szolgáló terek: 

1. folyosó    6,74 m2 

2. lépcsőház  14,00 m2  

 

Kiszolgáló helyiségek: 

1. WC     2,75 m2 

1. zuhanyzó    8,33 m2 

 

Üzemeltetést szolgáló helyiségek: 

1. raktár  10,30 m2 

 

 

Mozi: 

 

Szakmai működést szolgáló helyiségek: 

1  moziterem    133,68 m2 

2. vetítő      17,15 m2 

3. tekercselő szoba       5,62 m2 

4. akkumulátor szoba       1,90 m2 

5  pénztár        7,00 m2 

6. öltöző      24,80 m2 

7. szelén kamra       6,42 m2 

 

Közlekedést szolgáló terek: 

1. előtér az utcai szélfogóval    70,03 m2 

2. közlekedő az udvari szélfogóval   19,36 m2 

3. gépház előtér       2,27 m2 

4. gépház lépcső       1,66 m2  

 

Kiszolgáló helyiségek: 

1. mosdók      17,91 m2 

 

Üzemeltetést szolgáló helyiségek: 

1. kazánház      18,00 m2 

2. tüzelőtároló      22,50 m2 



 

7 

 

 

3. villamos kapcsolószoba      3,93 m2 

 

Egyéb helyiségek: 

1. pince         kb. 170,00 m2 

 

Az intézmény a Visegrádi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon működik. 

 

Az intézmények nyitvatartási ideje: 

 

A művelődési ház: 

 

A nyitva tartás rugalmasan igazodik a házban folyó tevékenységhez, az adminisztratív 

munka végzése nem kötődik a nyitvatartási időhöz. A művelődési ház a könyvtár 

nyitvatartási idejében minden esetben nyitva van. 

 

Az intézmény telephelye: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

 

Könyvtár: 

 

Hétfő:  10-18 óra   

Kedd:  10-18 óra 

Szerda: 10-18 óra 

Csütörtök: 10-18 óra 

Péntek: 10-15 óra 

Szombat: zárva 

Vasárnap: zárva 

 

Az intézmény telephelye: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

 

Mozi: 

 

A mozi nyitva tartása rugalmasan igazodik a házban folyó tevékenységhez. 
 

A külön vetítésektől eltekintve a vetítési rend a következő: 

Szerda: alkalmanként 18 órától tematikus vetítés 

Csütörtök: 18 óra  

Péntek: 17 és 19.15 óra 

Szombat: 15,17 és 19.15 óra  
 

Az intézmény telephelye: 2025 Visegrád, Fő u. 34. 

 

 

 

 

 

 

III. FEJEZET 

 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE  
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján a belső szervezeti felépítés a következő: 
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igazgató (intézményvezető) – művelődés szervező:  1 fő 

kulturális asszisztens      1 fő 

könyvtáros:       1 fő 

takarító:       1 fő 

 

Fenntartó: 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

Feladata: 

Az 1997. évi CXL törvény 76.§ (1) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat kötelező 

feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A törvény 64. § (1) bekezdése 

alapján a település könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 

érdekében közművelődési intézményt tart fenn. 78.§ (2) 

Gondoskodik a működéshez szükséges anyagi, tárgyi és szervezeti feltételek folyamatos 

biztosításáról, az intézmény ellenőrzéséről 78.§. (5.c.) 

 

 

IV. FEJEZET 

 

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, BELSŐ ELLENŐRZÉSE 

 

 

1. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK 

az 1997. évi CXL törvény 76.§ (2) bekezdés a-i) pontja alapján 

 

a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.  

A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a mentális kultúrát 

fejlesztő alkalmak szervezése.  

A helyi lakosság gondjaihoz igazodó ismeretek megszerzési lehetőségeinek felkutatása. 

Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek kiaknázása. 
 

b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományiaknak feltárása, 

megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

A település, a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és azok 

állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriota „gazdatudat” 

erősítése. 

A helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, 

hatékonyságának segítése, kiállítások, helyi ünnepek, műsorok, bemutatók, találkozók 

szervezése.  
 

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségéi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

Az intézmény legfőbb feladata a helyi, és helyi nemzetiségi hagyományok ápolása, 

továbbadása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, 

folyamtok biztosítása. 

Színpadi előadások, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások, irodalmi és 

ismeretterjesztő estek szervezése. 

Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, segítése. 

Találkozók, nemzetközi fesztiválok rendezése, az azokon való részvétel szervezése.  
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A helyi ünnepek, évfordulók, a világi és egyházi hagyományos ünnepek élményeinek 

gazdagítása.  

A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek 

biztosítása.  

A helyi, a regionális kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, támogatása. 

A helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális rendezvények 

szervezése.  
 

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének 

támogatása. 

A helyi amatőr művészeti csoportok (zenekarok) munkájának támogatása, fejlődésük 

szakmai biztosítása.  

Az amatőr művészeti csoportok kapcsolatainak építése, ösztönzése, gondozása. E célból 

pályázatokon való részvétel szorgalmazása, segítése.  

A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele. 
 

e) A helyi társadalom kapcsolatrendszere, közösségi élete érdekérvényesítésének segítése.  

A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti 

segítése, művelődési szándékainak támogatása.  

A településfejlesztő, természet-, környezet- és érdekvédő közéleti, helytörténeti körök 

összefogása, számukra fórumok szervezése.  

A civil közösségek közismertségének gondozása. 

A különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése, szolidáris akciók 

fogadása, gondozása.  

A különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, 

tevékenységének kimunkálása.  

Az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek gondozása, intézményi 

segítése.  

Helyi együttműködésekhez a közösségi színtér lehetőségeinek biztosítása. 

A közösségi akciókhoz, téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása.  

A civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző információk kínálata.  

 

f) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

Együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása a helyi különböző tevékenységű 

közösségek, a helyi oktatási, egészségügyi, közellátó, gazdasági intézmények, szervezetek 

képviselőivel. 

Tájékoztatás a helyi művészeti élet mecénásai, a közművelődés megyei, országos 

szervezetei felé. 

A helyi nemzetiség anyaországával, a testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel 

való kapcsolattartás. 

A határon túli magyar kulturális intézményekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás. 
 

g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.  

A közművelődési intézményben a polgárok közösségi művelődéséhez, alkotó 

tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus környezet 

és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása.  
 

h) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. 

Információk gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, egyházi intézményi, civil 

vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről.  

A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú 

kiállítások rendezése.  
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A hazai kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, 

fesztiválokra, kulturális turistautak szervezésére való figyelem felhívás.  

Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. 

A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése.  

A lakossági hirdetésekhez közösségi színtér biztosítása, gondozása. 

Jeles napokon ajándékvásárok, sokadalmak szervezése.  

A lakosság különleges jellegű kulturális értékeinek bemutatásához, cseréjéhez alkalmak 

biztosítása. 

A különböző művészeti ágak kulturális piacaihoz terek kínálata, alkalmak biztosítása, 

szervezőmunka.  

 

2. A KÖNYVTÁRI FELADATOK 

 

A könyvtár alaptevékenysége: 

 

Mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános 

tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes 

szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása. 

Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja és 

gondozza. 

A könyvtári dokumentumokat kölcsönzi, illetve erre rendelt részét helyben adja 

használatra. 

Tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról. 

Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérést.  

Gyűjti a helyi vonatkozású dokumentumokat településtörténetről, természeti értékeiről, 

társadalmi, gazdasági és politikai életéről, helyi meghatározó személyiségekről.  

 

a., szolgáltatásaival és a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló lehetőségek 

megteremtésével törekszik a város lakosságának könyvtári ellátására, a művelődési és 

szakirodalmi igények felkeltésére és kielégítésére, e téren tájékoztatás nyújtására, a 

lakosság könyvtárhasználóvá való megnyerésére 

 

b., munkájával kiemelten támogatja a gyermekek és az ifjúság művelődését, az iskolákkal, 

az iskolai könyvtárak szakmai, módszertani segítségével, az iskolai könyvtárak szükség 

szerinti működtetésével segíti a fiatalok könyvtárhasználóvá nevelését 

 

c., vonzáskörzetében részt vesz a közművelődési, az oktató-nevelő és a tanulmányi, 

valamint az igazgatási tevékenység szakirodalmi igényeinek kielégítésében, és e körben 

tájékoztatást nyújt 

 

d., hozzáférhetővé teszi, feltárja azokat a könyvtári anyagokat, amelyek az egyetemes, a 

nemzeti és nemzetiségi kultúra szempontjából jelentősek 

 

e., gyűjti, feldolgozza, feltárja a helyi vonatkozású dokumentumokat, és ezekről 

információt szolgáltat. A gyűjtést tematikailag és dokumentumtípusokra vonatkozólag 

egyezteti a Pest Megyei Könyvtárral. Helytörténeti kutatást végez. Kutatásainak 

eredményét és gyűjteményét kiadványok formájában is kutatási, közigazgatási és 

közművelődési célokra rendelkezésre bocsátja. 

 

A könyvtár szolgáltatásai: 

 

a., könyvtári dokumentumok kölcsönzése, illetve erre rendelt részének helyben használata 



 

11 

 

 

 

b., könyvtári dokumentumok más könyvtár számára történő kölcsönzése 

 

c., bibliográfia, szakirodalmi tájékoztatási és egyéb szolgáltatások nyújtása, illetve más 

könyvtár szolgáltatásainak közvetítése. 
 

d., számítógép használat, és internet szolgáltatás 

 

e., fénymásolás 

 

A könyvtár feladatainak ellátása érdekében: 

 

a., tájékozódik a könyvtár és szolgáltatásai iránti igényekről, valamint tervszerű 

tevékenységet folytat az általános és a szakmai tájékozódás iránti igények felkeltésében és 

kielégítésében és az olvasási kultúra terjesztésében  
 

b., figyelembe veszi a lakosság foglalkozási, képzettségi, korosztályi összetételét 

 

c., együttműködik más könyvtárakkal, a város egyéb közművelődési intézményeivel, 

iskoláival és társadalmi szervezetivel 

 

d., nyilvántartja, feldolgozza, feltárja és gondozza a könyvtári állományt   

 

e., zenei részleget, video klubot, gyerekkönyvtárat működtet 

 

f., letétikönyvtárat működtet, melyeknek szakmai, módszertani felügyelője 

 

g., a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak megismertetése, a könyv, az olvasás, a 

művelődés stb. iránti igény felkeltése és folyamatos ébrentartása érdekében szervezett 

propagandát folytat. Ehhez felhasználja a különböző formákat és kereteket (pl. kiállítások 

rendezése, író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók stb.). Rendszeres kapcsolatot tart a 

helyi sajtóval, alkalmanként a megyei és az országos lapokkal, szaksajtóval. 

 

h., szakmai és módszertani tanácsot a Pest Megyei Könyvtártól kér. 

 

A könyvtár gyűjtőköre: 

 

A könyvtár általános gyűjtőkörű. 

Ennek érdekében gyűjti: 

- a különböző tudományágak, művészetek és irodalom témaköréből az átfogó jellegű 

kézikönyveket, az általános és szakmai tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen 

segédkönyveket magyar nyelven, válogatva. 

- az általános műveket, ezen belül is kiemelten a könyvtári szakirodalmat, válogatva  

- a filozófia, pszichológia, vallás, teológia és a társadalomtudományok köréből a 

középfokú és felsőfokú oktatást kiegészítő és segítő tudományos műveket és a 

tudományterületek népszerű ismeretterjesztő műveit az igényeknek megfelelően 

differenciálva és válogatva a különböző tudományok területén 

- a természet- és alkalmazott tudományok köréből a tudományok mai állásának 

megfelelő műveket, a tudományok eredményeit népszerű ismeretterjesztő formában 

közvetítő műveket 

- a szépirodalom köréből a magyar és világirodalom klasszikusainak alkotásait, különös 

tekintettel a közép és felsőfokú oktatás kötelező és ajánlott irodalmára 
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- Az idegen nyelvű könyvek közül a település német nyelvű gyökereire való tekintettel a 

német nyelvtanulást és gyakorlást segítő műveket, illetve a település múltjával 

foglalkozó műveket. 

- A magyar nyelvű periodikumok közül gyűjti a tudományterületek és igények 

figyelembevételével válogatva a szak- és ismeretterjesztő jellegűeket, a felnőttek és 

gyerekek számára egyaránt. Válogatva gyűjti az országos és megyei kiadványokat, 

teljességgel gyűjti a helyi sajtótermékeket. 

- A gyermekirodalomból a világ- és a magyar irodalom klasszikusainak alkotásait, a 

világ és a magyar irodalom mai alkotásait válogatva. Különös tekintettel az általános 

iskolák által meghatározott kötelező és ajánlott irodalomra. A különböző 

tudományterületek gyermekeknek szóló átfogó jellegű kézikönyveit, a tudomány mai 

állásának megfelelő, gyermekek számára érthető tudományos és ismeretterjesztő 

műveket válogatva. 

- A zenei részleg gyűjti a magyar zeneirodalom és a világ zeneirodalmának klasszikus és 

mai, komoly és könnyűzenei alkotásait válogatva. Válogat a hazai és más népek 

népzenei alkotásaiból. Gyűjti a klasszikus és kortárs irodalomból készült hangzó 

dokumentumokat válogatva. Videofilm, DVD gyűjteménnyel rendelkezik, melynek 

keretében mesefilmeket, történelmi, természettudományos ismeretterjesztő alkotásokat, 

irodalmi alkotásokból készült filmeket és az igényes szórakozást biztosító játékfilmeket 

gyűjt.  

- Helytörténeti gyűjtemény keretében gyűjti Visegrád és a környező települések 

történelmére, természeti értékeire, társadalmi, gazdasági és politikai életére vonatkozó, 

a könyvtár történetét, tevékenységét bemutató dokumentumokat. Olyan Visegrádon élt 

és élő személyekről és munkásságukról szóló dokumentumokat, akik meghatározzák a 

település társadalmi, gazdasági, politikai és művészeti életét. Gyűjti ezen személyek 

által alkotott írásos és audiovizuális dokumentumokat. 

 

A könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok: 

 

- Könyv, időszaki kiadványok, kartográfiai dokumentumok, kisnyomtatványok, - 

szabványok és szabadalmi leírások kivételével-, audiovizuális dokumentumok, 

számítógépes adathordozók.  

- Helytörténeti gyűjtemény. 

 

A dokumentumok beszerzési forrásai: 

 

A dokumentumok nagy részének beszerzési forrása a KELLÓ által forgalmazott 

dokumentumok, az általuk kiadott Új Könyvek, Idegennyelvű Könyvek, Új Hanglemezek 

tájékoztató segédletek alapján.  
 

Időszaki kiadványok esetében: 

- Postai előfizetés 

- Kiadói előfizetés 

A beszerzés forrásai továbbá: 

 - kiadók ajánlójegyzékei alapján vásárlás 

 - könyvesbolti vásárlás 

- antikváriumból vásárlás 

- ajándék 

- kötelespéldány 

 

3. A MOZI FELADATAI 
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A mozi a könnyed szórakoztatáson túl a komolyabb kikapcsolódás után vágyók igényeit is 

megpróbálja kielégíteni, ezért oly módon válogat a Magyarországon forgalomba került 35 

mm-es kópiák állományából, hogy 

- a ma forgalomban lévő filmek minden műfajából kerüljenek bemutatásra alkotások 

- törekszik a piacon megjelenő magyar filmek bemutatására 

- a kínálatban meg kell jelennie napjaink európai, illetve Európán kívüli (nem USA) 

filmjeinek 

- kiemelten ügyel arra, hogy rendszeresen megjelenjenek a művészi igénnyel készült, 

magasabb esztétikai értéket képviselő filmek 

- időnként a filmtörténet kiemelkedő alkotásait bemutató filmklubokat szervez   

 

AZ INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 
 

A működtető önkormányzati igazgatási szervezettel: 

 

Minden alapvető tartalmi, szervezeti, gazdasági kérdésben a rendszeres munkakapcsolat 

biztosítása. Az intézmény igazgatója az önkormányzati kulturális feladat- és hatáskörrel 

rendelkező bizottsága kérésére beszámolót készít az elvégzett munkáról. A kapcsolat 

kialakításánál a feladatok meghatározásánál az önálló felelős vezetői szerepkörnek 

megfelelően kell a kapcsolatokat elhatárolni.  
 

Kapcsolat oktatási és közművelési intézményekkel: 

 

Kapcsolattartásra kell törekedni az általános iskolákkal, iskolai könyvtárossal, óvodával, az 

oktatási- nevelési és közművelőséi feladatok végrehajtásában.  

 

Belső ellenőrzés: 

 

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 1. 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.  

 

 

V. FEJEZET 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK 

FELADAT- ÉS JOGKÖRE VALAMINT FELELŐSSÉGE 
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Igazgató 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki a jogszabályok, a fenntartó szerve előírásai 

és az intézményi szabályzatok által meghatározott keretek között önállóan és felelősen dönt 

az intézményt érintő kérdésekben. Az igazgató operatívan irányítja, koordinálja, segíti és 

ellenőrzi, valamit értékeli a közvetlen irányítása alá tartozók tevékenységét. Döntéseinek 

meghozatalában támaszkodik az intézményi demokrácia fórumaira, a munkatársa 

véleményére, javaslataira. Az igazgató az intézmény törvényes képviselője, mely jogát 

jogosult átruházni az intézmény dolgozóira meghatározott feladatok ellátására. Távollétére 

helyettest bíz meg, aki utólagos beszámolási kötelezettséggel jogosult dönteni az igazgató 

jog- és hatáskörbe tartozó kérdésekben, a személyzeti és munkaügyi döntések kivételével. 

A város közművelődési és könyvtári feladatainak ellátására biztosítja az intézmény 

működéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek optimális felhasználást, a 

közművelési folyamtok egymásra építettségét.  
 

Feladata 

 

Az intézmény munkatervének, költségvetésének, statisztikáinak és beszámolóinak, 

jelentéseinek előterjesztése, az intézmény szakmai és szervezeti irányainak meghatározása, 

a tervek és költségvetés összhangjának megteremtése. A közművelődési, könyvtári, 

filmforgalmazási és újság szerkesztői tevékenységek összehangolása, ellenőrzése, döntés 

vitás kérdésekben. Az intézmény munkarendjének, ügyvitelének megállapítása, a 

munkatársak számára a munkaköri leírások meghatározása, a belső szabályzatok 

megalkotása. A szabályzatokban megállapított és éves munkatervben, költségvetésben 

rögzített kereteken belül gazdálkodik, szerez jogokat, vállal kötelezettségeket.  
 

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi 

területét.  

Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.  

Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel az 

intézmény képviseletében.  

Támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek munkáját.  

Folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 

munkáját. 

Az intézmény számára a meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény 

dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és 

hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az 

intézmény vezetőjére és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 

Biztosítja az intézmény munkájához a gazdasági-műszaki feltételeket, elhárítja a működési 

zavarokat.  

A mindenkori jogszabályok alapján korszerűsíti az intézményi szabályokat, javaslatot tesz 

az SZMSZ módosítására. 

Betartja és betartatja a bizonylati, leltári és vagyonvédelmi fegyelmet. 

Feladata mindazon jogok és kötelezettségek gyakorlása, melyekkel a fenntartó a 

felsoroltakon kívül megbízza. 

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet 

készít. 

Az aláírási, utalványozási, kiadványozási jogkör gyakorlása.   
 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 
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- A feladatok konkrét meghatározását 

- A feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését. 

- A feladat végrehajtásának határidejét 

- A végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket  

 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, Az intézmény vezetője a 

munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.  
 

Jogköre 

 

Az intézmény munkájának irányítása és szakmai ellenőrzése, a szükséges intézkedések 

kezdeményezése vagy annak megvalósítása.  

Az aláírási jogkör gyakorlása. 
 

Felelős 

 

A közművelődési, könyvtári, filmforgalmazási és újság szerkesztői tevékenységek és 

kulturális célok megvalósítását szolgáló tevékenységért, a tartalmi és gazdálkodási munka 

fejlesztéséért, a szervezeti rend betartásáért. A tárgyi, anyagi és személyi feltételek 

célszerű, takarékos felhasználásért.  

A hatékony, az intézmény tevékenységének bővítését, a minőségi munka fejlődését 

elősegítő gazdálkodásért.  

Állományáról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezet. 

A működési dokumentumi (munkatervek, költségvetések, beszámoló jelentések, 

statisztikák stb.) elkészítéséért, a tűzrendészeti, munkavédelmi előírások és egyéb 

jogszabályok, belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért.  

Az intézmény jó hírnevének megőrzéséért, kapcsolatrendszerének fejlesztéséért.  

 

Művelődés szervező, kulturális asszisztens 

(miután az igazgató tölti be a művelődés szervezői állást, az ő feladatleírásának 

kiegészítését tartalmazza a művelődésszervezői feladat leírás) 

 

A művelődési ház közművelődési alaptevékenységét és egyéb művelődési feladatait ellátja 

és biztosítja. 
 

Feladata 

 

Szakmailag előkészíti a döntéseket. 

Megszervezi, lebonyolítja és lezárja az alaptevékenységben meghatározott és egyéb 

művelődési feladatokat.  

Szakmai éves tervet készít 

Irányítja, koordinálja a szakmai tevékenységet 

Szakmai munka jegy- tiszteletjegy, valamint technikai igények előkészítése és biztosítása 

Munkaterület továbbfejlesztése 

Propaganda tevékenység végzése 

 

Jogköre 

 

Irányítja a szakmai munkához tartozó rendezvényeket, tervezi, szervezi, megvalósítja 

azokat. Elősegíti a döntéseket, véleményezi a döntés előkészítést, illetve részt vesz abban. 

Szakterületéhez tartozó kérdésekben állás foglal, részt vesz a szakterületi és intézményi 

szintű döntések meghozatalában. 
 

Felelős 
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A szakmai munka hatékonyságáért, a jogszabályokban és intézményi szabályokban 

lefektetett rend szerinti munkáért, ezen belül különösen a tűz, munkavédelmi és tulajdont 

óvó szabályok betartásáért. 

 

Könyvtáros 

 

Közreműködik az éves beszámolók és a következő évi munkaterv kialakításában, előkészíti 

a munkaterületével kapcsolatos anyagot. Elkészíti a könyvtári statisztikát. 

Elkészíti az éves könyvtári munkatervet.  
 

Feladata 

 

Tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, ismerteti a könyvtárhasználati szabályzatot az 

olvasókkal. 

Beiratkozási, kölcsönzési adminisztrációt, és a dokumentumok visszasorolását végzi.  

Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket, értesíti az olvasót a beérkezett dokumentumról. 

Könyvtárismertető és tematikus foglalkozásokat tart.  

Szükség szerint témafigyelést végez, bibliográfiát állít össze. 

Információt szolgáltat (bibliográfia, faktográfia, közhasznú, stb.). 

Az állomány raktári rendjét fenntartja, végzi annak esetleges átalakítását. Folyamatosan 

figyeli a dokumentumok állapotát, összetételét, javaslatot tesz kötészeti munkára.  

Tervezi és végzi a könyvrendelést, intézi a beszerzéseket a könyvtár minden 

gyűjtőtevékenységére egyöntetűen. A könyvbeszerzéseket végez legalább 3 havonta. 

Szükség szerint részleges állományellenőrzést végez, elvégzi a hiánypótlást. Ezzel 

összefüggően legalább évente selejtezést végez. 

Végzi a bevételezést, megírja a törzslapokat, katalógus cédulákat és a raktári lapokat 

besorolja, valamint ellenőrzi a nyilvántartásokat. 

Gondoskodik arról, hogy a könyvtárban csak szabályosan bevételezett dokumentumok 

legyenek megtalálhatóak. Minden dokumentum fel legyen szerelve a szükséges cédulákkal.  

Előkészíti és részt vesz a teljes körű állomány-ellenőrzésben, irányítja leltározás munkáit. 

A teljes körű állomány-ellenőrzés után elvégzi annak utómunkáit (selejtezést és törlést 

végez, a raktári lapokat, katalógus cédulákat kiszedi, törzslapról levezeti a 

dokumentumokat, elkészíti a jegyzőkönyveket,). Felelős azért, hogy a teljes körű leltározás 

3 évente megtörténjék, bázis évként a 2006. év tekintendő..  

A kölcsönzési határidőket ellenőrzi, felszólítja a mulasztókat, felszólításokat küld, majd ha 

kell, megindítja a szükséges folyamatokat. Legalább kéthavonta ellenőrzi a határidőt 

túllépőket, ezt követően a mulasztóknak a felszólításokat havonta kiküldi.  

Végzi a könyvtári katalógusok gondozását. 

Ellátja a felnőtt- és gyermek és kézikönyvtári olvasószolgálatot. 

A könyvtári szabályoknak megfelelően kezeli a módszertani, zenei- és vizuális könyvtári 

részlegeket.  

Felelős a folyóiratok, napilapok rendeléséért, nyilvántartásáért, érkeztetéséért.  

A periodikusok szabadpolcos rendjét fenntartja, felel a tékázásért, ezek a raktári rendjének 

fenntartásáért.  

Havonta, illetve év végén összegyűjti a periodikusokat, köttetésre előkészíti azokat.  

Helyismereti sajtófigyelést végez. 

Fénymásolást végez. 

Közreműködik az állomány és a szolgáltatások számítógépre vitelében, felügyeli a 

számítógépes feldolgozási munkafolyamatokat. 

Megrendeli a könyvtári nyomtatványokat.  

Előkészíti a letéti és iskolai könyvtárakkal kötendő együttműködéseket, gondozza ezeket. 
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Figyelemmel kíséri a letéti könyvtár munkáját, látogatja azt, és erről beszámol az 

intézményvezetőnek. 

Munkájáról a munkaértekezleten beszámol. 

Figyelemmel kíséri a könyvtárat érintő pályázati kiírásokat, és azok minden nemű 

határidejét. Szükség szerint részt vesz a pályázatok megírásában, beadásában. 

Az intézményvezető utasítása alapján egyéb feladatokat is teljesít, melyek jellegüknél fogva 

tevékenységi körébe tartoznak, vagy ismeretei, felkészültsége alapján megbízzák a feladat 

elvégzésével. 

   

Takarító: 

 

Felelős 

 

a munkaköri leírásban és a hatályos törvényekben, belső szabályzatokban foglalt feladatok 

elvégzéséért, illetve a feladatai elmulasztásából okozott károkért. 
 

Feladata 

 

a meghatározott munkaterületet tisztán tartani, elvégezni a számára meghatározott 

feladatokat.  

 

Az intézmény művelődési közösségeinek jogállása 

 

Az intézményben klubok, szakkörök, tanfolyamok és egyéb közösségek működnek. A 

közösségek vezetői - az illetékes főhivatású szakember segítőiként – az intézmény 

meghatározó munkatársai, akik érvényes jogszabályok alapján tevékenykednek az 

intézményben. A kiscsoportok vezetőit saját társadalmi vezetőségeik támogatják 

munkájukban.  

 

AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK, KÖZÖSSÉGEK 

 

1. Dolgozói munkaértekezlet.  

 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de legalább havonta egyszer összdolgozói 

értekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és 

részfoglalkozású dolgozóját. Az értekezlet naprendjét a vezető állítja össze.  

 

Az intézményvezető és a dolgozók beszámolnak az eltelt időszak alatt végzett munkájukról. 

 

A dolgozói munkaértekezlet véleményezi és értékeli: 

- intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket 

- szakmai munkát 

- hiányosságok feltárását és azok megszüntetésére tett javaslatokat 

- az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket 

- fejlesztések, felújítások rangsorolását 

- az intézmény működésével összefüggő terveket, szabályokat 

- mindazon javaslatokat, amelyeket az intézményvezető vagy a dolgozók a 

munkaértekezlet elé terjesztenek  

 

Ismertetik a következő időszak feladatait. 
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Záró rendelkezések 

Az intézmény működési szabályzatának érvényesítése 

A működési szabályzat jóváhagyása. 
 

A működési szabályzatot a működtető önkormányzat képviselő-testülete a 2022. év február 

hónap 24. napján tartott ülésén …/2022.(II.24) számú határozatával hagyta jóvá, annak 

végrehajtásával a Művelődési Ház igazgatóját bízta meg.  

 

 

 

Visegrád, 2022. február 

 

 

…………………………………………………. 

intézményvezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 
 

1. Művelődési és szórakozási joga alapján, nyitvatartási időben – zártkörű rendezvények 

kivételével – minden érdeklődő látogathatja az intézményt. Belépődíjas rendezvény 

látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.  

 

2. Látogatóink zavartalan művelődése és szórakozása érdekében az intézmény területén 

TILOS: 

- közízlést sértő (rendezetlen, piszkos stb.) öltözék viselete 

- a rendezvények, foglalkozások zavarása hangoskodással, megbotránkoztató magatartással.  

- ittas állapotban tartózkodni. 
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3. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és 

felszereléseinek anyagi felelőséggel történő használata – az okozott kár megtérítése – a 

tisztaság és rend megóvása minden látogatónak kötelessége.  

 

4. Mindazok ellen, akik a házirendet megsértik, eltilthatók az intézmény látogatásától, 

súlyosabb esetben ellenük szabálysértési eljárás kezdeményezhető.  

 

5. Felelősséget kizárólag az üzemelő ruhatárban elhelyezett tárgyakért vállalunk.  

 

Igazgatói utasítás az ügyeletes részére 
 

1. Az ügyeletes köteles gondoskodni a rendezvény zavartalan lebonyolításáról. 

2. Az ügyeleti hely: a könyvtár. 

3. Programok végén a termekben ellenőrizni kell az ablakok zárását és a villanyt le kell 

kapcsolni, valamint a termet be kell zárni. 

4. Fölösleges villany sehol sem éghet.  

5. Az ügyeletes köteles feltüntetni:  

- az aznapi rendezvényeket 

- körülbelüli résztvevők számát 

- különleges eseményeket 

- karbantartással kapcsolatos észrevételeket 

6. A programok végén az intézményt be kell zárni, és az épület riasztó berendezését 

üzembe kell helyezni. 

7. A Művelődési Ház fix nyitvatartási ideje megegyezik a könyvtáréval, illetve 

rugalmasan alkalmazkodik a házban folyó tevékenységhez. (Ettől való eltérés csak 

előre egyeztetett programok esetén lehetséges.) 

8. A programok után az intézményben csak az igazgató engedélyével lehet bent maradni.  

9. A könyvtárban az ügyfelek csak az ügyeletes jelenlétében tartózkodhatnak. 

 

Visegrád, 2022. február 

 

 

 

………………………………………… 

intézményvezető 

 

VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

Könyvtárunk várja mindazokat, akik könyveket, napilapokat, folyóiratokat kívánnak 

olvasni, kölcsönözni, illetve más könyvtári szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, 

esetleg számítógépet szeretnének használni. 

A könyvtár címe, elérhetőségei: 

2025 Visegrád, Széchenyi utca 11., telefon: 06-26/398-128, email: vkonyvtar@gmail.com 

A könyvtár nyitva tartása: 

hétfőtől-péntekig: 10 és 18 óra között 

 

Általános szabályok 
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A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásait 

bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja. 

A könyvtár közönségforgalmi tereiben tilos az alkohol-és a drogfogyasztás. 

Étkezés kizárólag a kijelölt helyen lehetséges. 

 

Kölcsönzési feltételek 

 

A beiratkozási díj 365 napra: 1.000.- Ft 

A 16 éven aluliaknak és a nyugdíjasok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. 

Olvasókártya elvesztése esetén az olvasó kötelessége az új kártya díját (100.-Ft) megfizetni. 

 

A kölcsönzött könyvek nyilvántartása számítógépes programmal történik. Egy 

alakalommal 8 darab könyv kölcsönözhető 4 hétre (28 nap). A kölcsönzési határidő 

lejárta után az olvasónak lehetősége van hosszabbítást kérni személyesen, e-mailen vagy 

telefonon. Ha ez nem történik meg, a rendszer késedelmi díjat számol fel, mely 20.-

Ft/könyv/naptári nap. A tartozás rendezéséig újabb könyv nem kölcsönözhető. 

A könyvtárban továbbá kölcsönözhető CD, DVD, és Hangoskönyv. Egy alakalommal 3 

darab digitális dokumentum kölcsönözhető, ezek kölcsönözési ideje 7 nap. Késedelmes 

visszahozatal esetén 50.-Ft/dokumentumok/naptári nap késedelmi díjat számol fel a 

rendszer. A folyóiratok kölcsönzési ideje szintén 7 nap, egyszerre 4 darab dokumentum 

kölcsönözhető Késedelmes visszahozatal esetén a rendszer 10.-Ft/ dokumentum/naptári nap 

késedelmi díjat számol fel. A nem könyv kategóriába tartozó dokumentumokra is 

vonatkozik a kétszeres meghosszabbítás. A meghosszabbítás ideje megegyezik az első 

kölcsönzés idejével. 

 

Az állományba tartozó könyvekre előjegyzést felveszünk telefonon, személyese, vagy e-

mailben (vkonyvtar@gmail.com). Könyvtárunk e-mailen értesíti az olvasót, ha beérkezik 

az általa előjegyzett dokumentum. 

Lehetőség van a könyvtár állományában nem található dokumentumok könyvtárközi 

kölcsönzés útján történő beszerzésére is. Az erre vonatkozó igények bejelentése az 

előjegyzésnél felsorolt módokon történhet meg. 

A szolgáltatás postai költségét az olvasónak kell megtérítenie, mely 800.-Ft. 

 

Vigyázzunk s könyvtári könyvek és folyóiratok épségére! 

A dokumentumok elvesztése vagy megrongálódása esetén a könyvtár a beszerzési árat 

számlázza le az olvasónak, vagy lehetőség van az intézménybe eljuttatni egy, az 

elveszett, megrongált dokumentummal azonos megjelenési adatokkal rendelkező 

dokumentumot. 

 

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását (1997. 

évi CXL. törvény 57. § (4).) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 1. 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: 
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− megfelelő mennyiségű, és minőségű információt biztosítson az intézmény 

vezetőjének a művelődési és kulturális tevékenység tartalmi kérdéseiről és 

annak színvonaláról, 

− jelezze az intézményvezető számára a művelődési, 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 a közművelődési, gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok 

összhangját. 

− Célellenőrzés, amely egy adott részfeladat vagy több meghatározott probléma 

feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 

− 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: 

− művelődési, 

− 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. 
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3. A belső ellenőrzés fő területei 

 

(1) A közművelődési tevékenység ellenőrzése kiterjed: 

− a közművelődési program végrehajtására, 

− az alkalmazottak egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti 

oktatásának megtörténte, ennek hatékonysága és adminisztrálása, 

(2) Az intézmény gazdálkodása területén: 

− a közművelődési tevékenység gazdasági hátterének, feltételrendszerének 

biztosítására 

− szabad kapacitás vizsgálata,  

− a közalkalmazottak foglalkoztatásának, munkakörülményeinek, ösztönzési 

rendszerének vizsgálatára, 

− a beszerzések és felhasználások összhangjának, a takarékossági intézkedések 

megvalósításának vizsgálata,  

− működési bevételek beszedésének vizsgálata, 

− pénzügyi és számviteli tevékenység, az analitikus - nyilvántartás, a bizonylati 

rend, a könyvelési adatok vizsgálata,  

− vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök 

kialakításának vizsgálata. 

− munkarendben foglaltak betartása,  

− 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 közalkalmazotti jogviszonyban állók tevékenységének ellenőrzése, 

− gazdálkodással összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése, 

− az ügyviteli feladatok végrehajtásának ellenőrzése dolgozó munkájának 

ellenőrzése, 

− a technikai dolgozó munkájának ellenőrzése 

− 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. 
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(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, 

− művelődési, könyvtári 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 a művelődési és 

gazdasági feladatok ellenőrzése során a munkafolyamat reális képet mutasson. 

 

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 példamutató 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, 
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− 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, 

− 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 2022. február 25. 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, 2022. február 25. 
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P.H. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

intézményvezető 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2022. (II. 24.) határozata 

 
Védőnői Szolgálat beszámolója a 2021. évi munkájáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői Szolgálat 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy egyszeri 2.000.000 Ft-os Tűzoltó Egyesületnek (Visegrád, Fő u. 81.) 

működési költségeinek biztosításához, 
2. a 2.000.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyéb 

működési támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

  



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrádi Sportegyesület támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 2.500.000 Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi 
Sportegyesületnek (Visegrád, Fő utca 81.), 

2. a 2.500.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrádi Sportegyesülettel kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrádi Sportegyesület támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 2.500.000 Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi 
Sportegyesületnek ifjúságnevelő és közösségi épület kivitelezésére, 

2. a 2.500.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére 
biztosítja, 

3. a támogatási szerződés megkötésének feltétele: sportpálya beépítési koncepció 
elfogadása, 
 

Határidő: sportpálya beépítési koncepciójának elfogadását követően azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2022. (II. 24.) határozata 

 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület támogatásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 12.980.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületnek, 

2. a 12.980.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrád és Környéke Turisztikai és 
Marketing Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2022. (II. 24.) határozata 
 

Visegrádi Nyugdíjasklub támogatásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi 
Nyugdíjasklubnak, 

2. a 300.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyéb 
működési támogatások államháztartáson kívülre, kiadási előirányzat terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert a Visegrádi Nyugdíjasklubbal kötendő 
támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

  



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2022. (II. 24.) határozata 

 
A polgármester nyelvvizsga pótlékának megállapításáról 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Eőry Dénes főállású polgármester 
nyelvvizsga pótléka, a köztisztviselői illetményalap változása miatt, 2022. február 24-től 
havi bruttó 34.650 forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
Schüszterl Károly       dr. Szabó Ferenc  

    alpolgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2022. (II. 24.) határozata 

 
Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges 

költségvetési kitekintő határozat 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi, valamint a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

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

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

  



Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Áht.29/A §)

Megnevezés sorszám 2021. 2022. 2023. 2024.

Helyi adók 1. 189 000 200 000 200 000 200 000

Osztalékok, konceszziós díjak, 

hozambevételek 2. 100 100 100 100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 

értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 3.

Részvények értékesítése 4.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5.

Saját bevételek (1+…+5) 6. 189 100 200 100 200 100 200 100

Saját bevételek 50 %-a (6/2) 7. 94 550 100 050 100 050 100 050

Előző években keletkezett ügyletek tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettsége (9+10) 8. 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 9. 0 0 0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 10.

Tárgyévben keletkezett ügyletből tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettsége (12+13) 11. 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 12.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 13.

Fizetési kötelezettség összesen (8+11) 14. 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(7-14) 15. 94 550 100 050 100 050 100 050

ezer Ft



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 16/2022. (I. 27.), 
17/2022. (I. 27.), 18/2022. (I. 28.) határozatait, majd jóváhagyja a Fellegvár Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2022. február 1-
jei hatállyal 
 

módosítja 
 

a Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának következő pontjait: 
 

1. Az Alapító Okirat 1.2.1. helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18. 

2. Az Alapító Okirat 2.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

3. Az Alapító Okirat 3.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

4. Az Alaptó Okirat 3.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

5. Az Alapító Okirat 4.3. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 



Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 

- A területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 
a többi gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési 
igényű gyermek (SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 4 fő. 

-  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
-  Nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

6. Az Alapító Okirat 6.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek tanulólétszám: 

 
 

 feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Visegrádi Fellegvár 
Óvoda  

óvodai 
nevelés 

– 75 

 

7. Az Alapító Okiratban 6.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

 Ingatlan 
címe 

ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezési joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója 

1. 2025 
Visegrád, 
Fő utca 
18. 

72 hrsz. Az intézmény vagyonát az 
intézmény vezetője 
működteti a mindenkori 
vagyonszabályok 
(önkormányzati rendelet) 
szerint. 
A használatba adott vagyon 
feletti rendelkezés jogával 
kapcsolatosan Visegrád 
Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
rendelete az irányadó. 

alapfokú 
köznevelési 
intézmény 

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

 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
A kiadvány hiteles: 

             2022. február 24. 



 
 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda Alapító Okiratát módosító okiratot. 
 
(A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

  



 

Okirat száma: 165-1/2022 

Módosító okirat 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda a Visegrád Város Önkormányzata által 2016. június 16. napján 
kiadott, 134-2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) 
bekezdése alapján - Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (II. 
24.)  számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 1.2.1. helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18. 

2. Az Alapító Okirat 2.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

3. Az Alapító Okirat 3.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

4. Az Alaptó Okirat 3.2.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

5. Az Alapító Okirat 4.3. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 

- A területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 
a többi gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési 
igényű gyermek (SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 4 fő. 

-  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
-  Nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

6. Az Alapító Okirat 6.2. helyébe a következő rendelkezés lép: 

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek tanulólétszám: 

 



 

2 

 

 feladatellátási hely megnevezése 
alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Visegrádi Fellegvár Óvoda  óvodai 

nevelés 
– 75 

 

7. Az Alapító Okiratban 6.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

 Ingatlan 
címe 

ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezési joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója 

1. 2025 
Visegrád, Fő 
utca 18. 

72 hrsz. Az intézmény vagyonát az intézmény 
vezetője működteti a mindenkori 
vagyonszabályok (önkormányzati 
rendelet) szerint. 
A használatba adott vagyon feletti 
rendelkezés jogával kapcsolatosan 
Visegrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendelete az 
irányadó. 

alapfokú 
köznevelési 
intézmény 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Visegrád, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Eőry Dénes 
polgármester 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2022. (II. 24.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Fellegvár Óvoda 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Okirat száma: 165-2/2022 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Visegrádi Fellegvár Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Visegrádi Fellegvár Óvoda 
 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 18. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 01. 01. 

 

2.2.  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Visegrád Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 



3.1.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Visegrád Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény 

 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1. 851020 Óvodai nevelés 

 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége 

 
− kompetencia alapú óvodai nevelés, 
− hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem vagy 
magatartászavarral) küzd. 

- A területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a 
többi gyermekkel együtt azonos csoportban, integrált formában sajátos nevelési igényű 
gyermek (SNI) fejlesztése. Óvodai szinten maximum 4 fő. 

-  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
-  Nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
 kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1. 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
3. 091130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 
4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Visegrád Város közigazgatási 

illetékességi területe. Ezt meghaladó üres férőhelyeivel az intézmény a nevelési – oktatási 
intézmények szabad megválasztásának jogát szolgálja, mely az igazgató döntési jogkörébe 
tartozik. 



 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője (az 
óvodavezető) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit nyilvános pályázati eljárás útján Visegrád 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki határozatlan időtartamra. A vezetői 
megbízás határozott időre 60 hónapra szól. Az óvodavezetőt Visegrád Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb 
munkáltatói jogokat Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1. közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
2. munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 

 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának megnevezése: óvodai nevelés, ellátás biztosítása 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdálkodással nem 
rendelkezik. A Visegrádi Fellegvár Óvodára vonatkozóan a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal (székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81.) látja el a pénzügyi-gazdálkodási 
feladatokat. 

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek tanulólétszám: 

 

 feladatellátási hely megnevezése 
alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Visegrádi Fellegvár Óvoda  óvodai 

nevelés 
– 75 

 

 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
 Ingatlan 

címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezési joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója 

1. 2025 
Visegrád, Fő 
utca 18. 

72 hrsz. Az intézmény vagyonát az intézmény 
vezetője működteti a mindenkori 
vagyonszabályok (önkormányzati rendelet) 
szerint. 
A használatba adott vagyon feletti 
rendelkezés jogával kapcsolatosan Visegrád 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének rendelete az irányadó. 

alapfokú 
köznevelési 
intézmény 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2022. (II. 24.) határozata 

Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról 

Visegrád Város Képviselő-testülete a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Visegrád Város Szavazatszámláló bizottsági tagok 
 
Mundiné Bocskai Zsuzsanna  
Molnár Erzsébet   
Burgermeister Ágnes   
Gyurián Zoltán 
Oláhné Varga Ildikó   
Farkasné Lődi Emma    
Székelyné Fieszl Rita 
Papaneczné Papp Éva    
Bozzai Dávid   
Galszter Jánosné    
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző HVI vezető 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző HVI vezető 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2022. (II. 24.) határozata 

 
 

Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán az 1082/4 hrsz-ú, 
valamint az 1084 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) területén a partnerségi egyeztetése 

során beérkezett véleményre adott válasz elfogadásáról, és a véleményezési szakasz 
lezárásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása kapcsán az 1082/4 hrsz-ú, valamint az 1084 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) 
területén a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményre adott válaszokat elfogadja, a 
véleményezési szakasz lezárja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 

 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 

 

 
 
 
 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2022. (II. 24.) határozata 

 
 

Visegrád város településrendezési eszközeinek módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros 
útvonal mentén 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításával az Eurovelo 6 
kerékpáros útvonal kapcsán, ajánlata alapján megbízza az EKO Építész Kft-t, 

2. a költségviselő: Cívis Komplex Mérnök Kft. 
 

(A háromoldalú Tervezési Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. február 24. 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről: 
cégnév:   Visegrád Város Önkormányzata 
székhely:   2025 Visegrád, Fő utca 81. 
képviselő:   Eőry Dénes, polgármester 
adószám:   15731089-2-13 
bankszámlaszám:  11742087-15393788 
mint Megrendelő, 
 
valamint  
cégnév:   Cívis Komplex Mérnök Kft. 
székhely:  4034 Debrecen, Nagybánya u. 17. 
cégjegyzékszám:  09-09-020335 
adószám:   23108800-2-09 
képviselő:   Bodnár János Attila ügyvezető 
bankszámlaszám:  10702064-69633012-51100005 
mint Költségviselő 
 
másrészről 
név:   EKO Építész Kft. 
székhely:   1015 Budapest, Csalogány u 6-10. VI. em. 251 
levelezési cím:  2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd utca 1. 
adószáma:   12158526-2-41 
bankszámlaszáma:  Erste Bank Zrt. 11996190-06091361-10000001 
képviseli:   Balogh Sándor ügyvezető 
mint Tervező  
továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott napon és feltételek mellett:  
 

I. Jelen szerződés tárgya:  
1) Visegrád város településrendezési eszközeinek módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal 

mentén 
2) A Tervező elvállalja az I/1. pontban foglalt tervezési munka elvégzését, amely a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45.§ (2) a) alapján tárgyalásos eljárás keretében zajlik.  

3) Tervszállítási határidő: A szerződéses határidőket a jelen szerződés mellékletének a „Tervezési díj és 
határidők” című táblázata tartalmazza. A felek megállapítják, hogy az I/1. pontban megjelölt 
dokumentáció osztható szolgáltatásnak minősül, ennek alapján részteljesítésben állapodnak meg. A 
Tervező előteljesítésre jogosult, ez esetben a Megrendelő a korábban elkészített terveket köteles 
átvenni. 

4) A Tervező által szolgáltatandó dokumentáció példányszámát a jelen szerződés mellékletének a 
„Példányszám” című fejezete tartalmazza. 

5) Amennyiben a Megrendelő a 4) pontban foglalt példányszámon felül vagy a módosítással egységbe 
szerkesztett papíralapú dokumentációt is igényel, úgy azokat a Tervező a Megrendelő általi külön 
térítés ellenében részére rendelkezésre bocsátja.  

 
II. Tervezői díj, részteljesítés, pénzügyi ütemezés 

1) A Tervezőt megillető tervezési díj:  
3.900.000,-Ft+1.053.000,- Ft ÁFA=4.953.000,-Ft  

2) Részteljesítésekhez, teljesítéshez kapcsolódó tervezési díj fizetés pénzügyi ütemezését a jelen 
szerződés „Tervezési díj és határidők” című táblázata tartalmazza. 
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3) A (rész)teljesítés módja: kézbesítés a Megrendelő székhelyén vagy postai úton. A Tervező köteles 
teljesítésigazolást készíteni a (rész)teljesítéshez.  

4) A Tervező (rész)teljesítését a Megrendelő igazolja a Költségviselő előzetes írásbeli jóváhagyását 
követően. Tervező (rész)számláját az aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően állíthatja ki. 

5) A pénzügyi ütemezés szerinti számlát Költségviselő nevére és székhelyének címére kell kiállítani, és 
eljuttatni. A számlakibocsátó minden esetben a Tervező. A Tervező számláját csak a Megrendelő és a 
Költségviselő által aláírt teljesítésigazolás birtokában bocsáthatja ki. 

6) Fizetési határidő 
A (rész)teljesítés igazolása után kiállított számlát a kézhezvételt követő 15 napon belül, átutalással 
egyenlíti ki Költségviselő. 

 
III. Adatszolgáltatás, együttműködés az adatszolgáltatás során 

1) A Megrendelő, illetve a Költségviselő az I. (1) pontban foglalt tervezési feladat elvégzéséhez 
adatszolgáltatásként a Tervezőnek átadja a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletének 
„Szükséges adatszolgáltatás” című fejezetében felsoroltakat, a jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg.  

2) Amennyiben Tervező részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a terv 
elkészítéséhez a Megrendelő/Költségviselő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés 
megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő/Költségviselő Tervező ez irányú felhívásának 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő 
adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek eltérő határidőben is 
megállapodhatnak, ideértve a jelen szerződés mellékletében foglalt teljesítési határidők ezzel 
összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is. 

3) A szerződés nem tartalmazza a közigazgatási szervek és az érintett véleményezők által esetlegesen 
előírt állapotfeltáró vizsgálatok, hatástanulmányok, valamint az egyes funkciókhoz előírt 
munkarészek kidolgozásának költségeit. 

 
IV. A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek 

 Megrendelő részéről: Füzes András főépítész 
 mobil: +36 70 238 3342 
 email: foepitesz@visegrad.hu  
 Költségviselő részéről: Mátis Péter 
 mobil: +36 30 435 1815 
 email: matis.peter@ckmkft.hu 

Tervező részéről: Kálmán Kinga, településrendező vezető tervező  
 telefon: +36 30 228 0264 
 email: kalmankinga.eko@gmail.com 
 

V. Tervező kötelezettségei 
1) Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát a jelen szerződés aláírásakor érvényes építésügyi 

jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki-, illetve hatósági előírások, 
országos és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni. A teljesítés érdekében a Felek a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak 
egymásnak, az esetleges akadályok, károk, elhárítása érdekében együttműködnek. A Tervező 
utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől/Költségviselőtől és/vagy azok hivatalos 
megbízottjától fogadhat el. 

2) Amennyiben a terv készítése során a tervezési terület határán kívüli problémákra kell megoldást adni 
(infrastruktúra, felszíni vízelvezetés, környezeti állapot, talajmechanika), úgy azokat külön szerződés 
keretén belül kell rendezni. 

3) Tervező jogosult az I. (1) pontban meghatározott tervezési munkához altervező(ke)t igénybe venni, 
de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

 

mailto:foepitesz@visegrad.hu
mailto:matis.peter@ckmkft.hu
mailto:kalmankinga.eko@gmail.com
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VI. Egyéb jogok, kötelezettségek 
1) 1. Tervező szavatolja az általa szolgáltatott dokumentációban szereplő adatok és információk 

helyességét.  
2) Tervező az elkészült tervekre vonatkozóan, korlátlan felhasználási jogot biztosít Megrendelő és 

Költségviselő részére, melynek keretében Megrendelő és Költségviselő a tervben foglalt műszaki 
megoldást a terv által megvalósítandó célra szabadon felhasználhatja. Megrendelő és Költségviselő a 
tervet tetszőleges példányszámban sokszorosíthatja. Tervező a tervezésért jog- és 
kellékszavatosságot vállal, melynek keretében szavatol azért, hogy a tervben foglalt megoldásokra 
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján 
harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb jogcímen követelést 
támaszthatna.  

3) Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során a Megrendelő és Költségviselő, 
illetve az üzleti partnerekről szerzett információkat üzleti titokként kezeli, időbeli korlátozás nélkül 
megőrzi, harmadik fél számára nem adja ki. 

4) Felek kölcsönösen megállapodnak, amennyiben jelen szerződés bármilyen okból határidő előtt 
megszűnik, úgy a megszűnést követően 5 napon belül egymással teljes körűen elszámolnak.  

5) A Tervező az I.3. pont szerinti határidő késedelmes teljesítése esetén a díj ÁFÁ-val növelt összegének 
2%-át köteles a késedelem minden napjára vonatkozóan a Költségviselőnek megfizetni. Tervező 
késedelmes teljesítése esetén a számlát a kötbérrel csökkentett összeg alapján nyújtja be.  

6) Ha a Tervező határidőre nem teljesít, akkor a Megrendelő – választása szerint – élhet a felmondás 
jogával, vagy póthatáridőt tűzhet ki a teljesítésre. Amennyiben Tervező póthatáridőn belül teljesít, 
úgy a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér szabályai az irányadók. Amennyiben a Megrendelő a 
szerződést felmondta, vagy a Tervező a póthatáridőt is elmulasztja, az nem teljesítésnek minősül, és 
Tervező a tervezői díj ÁFÁ-val növelt összegének 30%-át az elmulasztott határidőt követő 15 napon 
belül kötbérként köteles a Költségviselőnek megfizetni.  

7) Tervező hibás teljesítése esetén a nem teljesítésre vonatkozó szabályok irányadóak. 
8) Tervező kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés szerint átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, amennyiben ezen 
állapotában változás történik, azt haladéktalanul közli Megrendelővel. 

9) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen 
egymás között, peren kívüli egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. A peren kívüli egyezség 
elmaradása esetére felek az ingatlan fekvése szerinti Szentendrei Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

10) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

11) Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 
eredeti, egymással mindenben megegyező példányban írták alá, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 
2 példány a Költségviselőt, 1 példány pedig a Tervezőt illeti. 

 
 
Kelt: Visegrád, 2022. február 17. 
 
 

Megrendelő Tervező  Költségviselő  
Visegrád Város Önkormányzata  EKO Építész Kft. Cívis Komplex Mérnök Kft.  

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 

 

Eőry Dénes Balogh Sándor  Bodnár János Attila  
polgármester ügyvezető ügyvezető  
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MELLÉKLET 
a „Visegrád város településrendezési eszközeinek módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén” 

tárgyú tervezési szerződéshez 
 
Tervezési feladat 
Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal 2022. február 3-án részünkre megküldött engedélyezési terv anyaga szerint 
a Felső-Diósi szakasztól eltekintve megközelítően a hatályos Településszerkezeti terv szerinti nyomvonalon 
halad.  
Az árajánlat mellékletét képező térkép-kivágatok (1-5) szakaszonként tartalmazzák a Településszerkezeti terv 
(TSZT) és a Szabályozási terv (SZT) módosítási igényeit. Eszerint négy területrészen a Településszerkezeti terv 
módosítása és új szabályozási elemek meghatározása is szükséges, míg más területrészeken a kerékpárút 
területi jellegű megjelenítése szükséges a Szabályozási terven. 
A kerékpáros útvonal egyes szakaszain különböző korlátozó lehatárolásokat is érint (Natura 2000 védelem, 
országos ökológiai hálózat, nagyvízi meder, hidrogeológiai védőidom, vízminőség védelmi terület, régészeti 
lelőhely, világörökség várományos helyszín és védőzónája, műemléki jelentőségű terület, stb). A módosítás 
során ezeket figyelembe kell venni, a szükséges egyeztetéseket le kell bonyolítani. 
 
Tervezési terület 
Visegrád területén mintegy 10 km hosszúságú Eurovelo 6 kerékpáros útvonal környezete. 
 
Az eljárás rendje 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban Településkódex) 32.§ (6) a) pontja alapján a fent leírt szabályozási terv módosítás 
tárgyalásos eljárásban elvégezhető, mert a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező 
építési beruházás megvalósítása miatt indokolt. 
 
Tervi előzmények: 
Visegrád város hatályos Településszerkezeti tervét és leírását az 55/2019. (03.27.) határozattal hagyta jóvá a 
Képviselő-testület. 
Visegrád város hatályos Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) az 3/2019. (III. 27.) 
rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. 
A településrendezési eszközök módosítása során figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MOTrT) előírásait, 
különös tekintettel annak harmadik részét, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 
előírásokat. 
 
A módosítás tartalmi elemei 

▪ A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása a tervezési területre, mint részterületre 
készül a Településkódexben rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően. 

▪ Visegrád érvényben lévő örökségvédelmi hatástanulmánya 2019-ben készült, megítélésünk szerint 
idén még nem kell új örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni a jelen módosításhoz. Ugyanakkor a 
tervezés során támaszkodni szeretnénk az Eurovelo 6 kerékpárút tervezés során esetlegesen készült 
örökségvédelmi munkarészekre. 

▪ A környezeti vizsgálat készítésének szükségességét a tervezési folyamat elején tisztázni kell az 
érintett államigazgatási szervekkel. Ugyanakkor a tervezés során támaszkodni szeretnénk az Eurovelo 
6 kerékpárút tervezés során esetlegesen készült előzetes vizsgálati dokumentációra. 
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Adatszolgáltatás az Önkormányzat részéről 
▪ ingatlan-nyilvántartási alaptérkép  
▪ hatályos településrendezési eszközök 
▪ minden olyan hatósági vagy önkormányzati döntés, amely hatással lehet a tervezési területre;  

 
Adatszolgáltatás Cívis Komplex Mérnök Kft. részéről 

▪ a kerékpárút visegrádi szakaszának tervei szerkeszthető formában (dwg) 
▪ előzetes (környezeti) vizsgálati dokumentáció 
▪ egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció vagy egyéb örökségvédelmi munkarész 
▪ tervezési terület meglévő közműveit mutató közműgenplan (dwg) 

 
A tervezési díj és határidő 

Munkaszakasz: Határidő:  Díj: 

1. Előkészítés: 
Az Önkormányzat és a Költségviselő adatokat szolgáltat 

A szerződés 
megkötésétől 

számított 7 nap 

 

2. Vizsgálatok elkészítése valamint a Helyi építési szabályzat és 
Szabályozási terv vázlattervének elkészítése 
Tervező elkészíti a vizsgálatokat. 

60 nap  
 

2.800.000,-Ft 

Az Önkormányzat és a Költségviselő a vázlattervet megismeri, a 
továbbtervezéshez szükséges döntéseket meghozza. 

15 nap  
 

3. Véleményezési eljárás anyagának kidolgozása 3. pont szerinti 
döntéstől 30 nap 

 

Az Önkormányzat és a Költségviselő a véleményezési eljárás anyagát 
megismeri, kiküldésre alkalmasnak minősíti 

15 nap  
2.100.000,-Ft 

Az Önkormányzat az anyagot egyezteti a partnerekkel majd 
tárgyalás megtartása céljából megküldi az állami főépítésznek, aki a 
tárgyalást követően kiadja záró szakmai véleményét. 

~30 nap  

Az Önkormányzat a módosított tervet jóváhagyja 15 nap  

5. A terv jóváhagyás utáni véglegesítése 15 nap 200.000,-Ft 

Már elkészült örökségvédelmi és környezeti vizsgálati munkarész 
felhasználhatósága esetén 

 -1.200.000,-Ft 

Összesen nettó: ~5 hónap 3.900.000,-Ft 

+27 ÁFA:  1.053.000,-Ft 

Összesen bruttó:  4.953.000,-Ft 

A Megrendelőre vonatkozó határidők (a fönti táblázatban dőlt betűvel szedve) csúszása esetén a Tervező 
határidői változatlan időközzel továbbgördülnek. 
 
Példányszám 
A végső szakami véleményezésre alkalmas anyag és a jóváhagyás után véglegesített anyag egyaránt 

▪ 1-1 példányban készül papíron az önkormányzat részére, 
▪ digitálisan bármikor nyomtatható pdf formátumban megküldésre kerül az önkormányzat és a 

költségviselő részére. 
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