
Visegrád Város Önkormányzata 
Polgármesterének 60/2020. (III. 25.) határozata 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda felújításáról 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom:

1. a Visegrádi Fellegvár Óvoda felújítására a bekért ajánlatok alapján, a legkedvezőbb
ajánlatot adó Ing-Rat Bt-vel – ajánlata alapján – nettó 29.256.806 Ft. összegért
Vállalkozási Szerződést kötök,

2. Visegrád Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.)
önkormányzati rendeletének 13. számú mellékletének 13. során az önrész továbbá a
Visegrád Városi Konyha felújításának előirányzata rendelkezésre áll,

3. A szükséges többletet 12.159.144 Ft-ot a költségvetési rendelet 16. számú mellékletének
fejlesztési céltartalék sora terhére biztosítom, amely összeg pályázati pénzből
rendelkezésre áll,

4. tekintettel arra, hogy az átalakítás évtizedek óta várat magára és elengedhetetlen az
óvoda további szabályos működéséhez, így a kivitelezéshez szükséges szerződés
mihamarabb történő megkötése jogos érdeke Visegrád Város Önkormányzatának.

(A Vállalkozási Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

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

Eöry Dénes s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester        jegyző 

A kiadvány hiteles: 
    2020. március 25. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Visegrád Város Önkormányzata (cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81., adószám: 15731089-2-13; képviseli:
Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével; értesítési postacím: 2025 Visegrád, Fő
utca 81.; értesítési e-mail cím: visegrad@visegrad.hu) 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről az 

ING-RAT Bt.  (székhely: 2534 Tát, Bécsi út 26.; adószám: 21796692-2-11; bankszámlaszám: UniCredit 
Bank Hungary Zrt. 10918001-00000101-39600004, cégjegyzékszám: 11-06-008583; képviseli: Magyar 
Balázs ügyvezető; értesítési e -mail cím: ingratbt1@gmail.com) 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételekkel: 

I. PREAMBULUM, JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A Megrendelő a Visegrád, Fellegvár Óvoda felújítási (homlokzati nyíllászáró csere, padlás
hőszigetelés, homlokzat hőszigetelés) és a Városi Konyha felújítási (étterem-konyha homlokzati
nyílászáró csere, padlás hőszigetelés, homlokzat hőszigetelés) munkákat ezúton megrendeli a
Vállalkozótól. A munkák részletes leírását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A
Vállalkozó a megrendelést elfogadja.

2. A Fellegvár Óvoda felújítási munkáira 15.831.121 Ft Belügyminisztériumi támogatásból,
15.831.121 Ft önkormányzati forrásból biztosított. A városi konyha felújítási munkáira 5.493.901
Ft önkormányzati forrásból biztosított.

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3. A vállalkozói díj összege: nettó 29.256.806,- Ft (nettó huszonkilencmillió-
kettőszázötvenhatezer-nyolcszázhat forint). Az elszámolás a ténylegesen elvégzett munka
tételes felmérése alapján készül e szerződés 1. számú mellékletét képező árazott
költségvetésben szereplő egységárakon, a melléklet szerinti műszaki tartalomnak megfelelően.
A Vállalkozó munkával kapcsolatos valamennyi költségét (pl. anyagköltség, szállítás, kiépítés,
üzembe helyezés, stb.) magában foglalja.

4. A Megrendelő a vállalkozói díjat – ha jelen szerződés másként nem rendelkezik – a jelen
szerződés szerinti munka, illetve munkarészek szerződésszerű teljesítését követően, az adott
munkához kapcsolódó számla és a teljesítés igazolás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt)
napon belül köteles a Vállalkozó részére a számlában megjelölt fizetési számlára történő
átutalás útján megfizetni.

5. Fizetési ütemezés:
a) előlegszámla: a szerződéskötést követően a teljes ellenszolgáltatás 20%-ának (húsz

százalékának) megfelelő összegről. Az előlegből a Vállalkozó építőanyagot köteles
vásárolni. A megvásárolt építőanyagok tulajdonjoga a Megrendelőt illeti.

b) 1. részszámla: az építési beruházás 30%-os (harminc százalékos) készültségi fokának 
elérésekor, a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő
összegről;

mailto:visegrad@visegrad.hu
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c) 2. részszámla: az építési beruházás 60%-os (hatvan százalékos) készültségi fokának
elérésekor, a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő
összegről,

d) végszámla: az építési beruházás 100%-os (száz százalékos) készültségi fokának
elérése, valamint hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása esetén
a teljes ellenszolgáltatás 40%-ának (negyven százalékának) megfelelő összegről, melybe 
a kifizetett előleg beszámításra kerül.  

6. Az egyes készültségi fokok tekintetében jelen szerződés 1. számú melléklete irányadó.
Amennyiben a Felek között az adott készültségi fok elérése tekintetében vita van, akkor a
Megrendelő által felkért műszaki ellenőr (Hermann János tel.: 20/9273816) álláspontja az
irányadó, azt a Felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik.

III. A TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, A MUNKA VÉGZÉSE

7. A Vállalkozó a teljes munkát 2020. augusztus 20. napjáig köteles elvégezni. Késedelem esetén
a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. A kötbér napi mértéke 200.000,- Ft (kettőszázezer forint).
A kötbér összege legfeljebb a vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka) lehet.

8. A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2020. március 26., amely a munkaterület átadás-
átvételével történik, Elektronikus Építési napló megnyitása mellett.

9. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munka megkezdése előtt állagfelmérést végezni, annak
keretében fényképet vagy videofelvételt és az állagfelmérésről jegyzőkönyvet készíteni. A
jegyzőkönyvet a Megrendelő aláírásával köteles hitelesíttetni. A jegyzőkönyvet és a kapcsolódó
anyagokat köteles a Megrendelő részére a munka megkezdése előtt legalább 1 (egy) eredeti
példányban átadni.  A jelen pontban foglaltak megsértése a szerződés súlyos megsértésnek
minősül, amely rendkívüli felmondásra adhat okot.

10. Amennyiben a munka során a Megrendelő tulajdonában kár keletkezik a Vállalkozó köteles azt
az állagfelmérési jegyzőkönyvben rögzítetteknek megfelelő állapot szerint helyreállítani vagy a
Megrendelő kárát megtéríteni.

11. A Vállalkozó a munkát a jelen szerződés mellékletét képező műszaki tartalom szerinti
minőségben köteles elvégezni. A Megrendelő a műszaki tartalmat megismerte, az
rendelkezésére áll.

12. A Vállalkozó az egyes munkafolyamatok végzéséhez a Megrendelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult harmadik fél (alvállalkozó) közreműködését igénybe venni.

13. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez szükséges, és általa alkalmazott dolgozókat saját
költségére alkalmazza, és köteles megtartani valamennyi – a dolgozók alkalmazására,
javadalmazására és alkalmazásuk feltételeire vonatkozó – munkaügyi és más jogszabályokat,
előírásokat, így különösen az adó- és társadalombiztosítási rendelkezéseket. A Vállalkozó a
munkát megbízható, szakmailag felkészített, a szükséges hatósági engedélyekkel és erkölcsi
bizonyítvánnyal rendelkező személyzettel végezheti.

14. A Vállalkozó köteles a munka végzését a vonatkozó jogszabályi előírások szerint (pl. építési
napló), továbbá fényképekkel dokumentálni. Különösen vonatkozik az előírás valamennyi
eltakarásra kerülő szerkezetre. A dokumentumok 1-1 (egy-egy) példányát köteles a Vállalkozó
a Megrendelő részére a munka átadásával egyidejűleg átadni.

15. A Vállalkozó kizárólag új és hibamentes anyagokat jogosult felhasználni, illetve köteles a
felhasznált anyagok származási helyét, minőségtanúsítását, márkaazonosítását hitelt érdemlő
dokumentumokkal igazolni.



351972 ebr42 

Visegrád Város Önkormányzata
képviseli: Eöry Dénes polgármester 

Megrendelő 

Visegrád Város Önkormányzata 
ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Megrendelő

ING-RAT Bt. 
képviseli: Magyar Balázs ügyvezető 

Vállalkozó

3. oldal, összesen: 5 oldal

16. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa beépített anyag a beépítéskor a Megrendelő
tulajdonába kerül, arra a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. A Vállalkozó
köteles a jelen pontban foglaltakat rögzíteni az általa bevont társvállalkozók, beszállítók és
egyéb partnerekkel kötött szerződésekben. Ennek elmaradása esetén a Megrendelőt ért
károkért a Vállalkozó teljes és korlátlan felelőséggel tartozik.

17. A Vállalkozó a munkaterületet tiszta, rendezett állapotban köteles átadni.

18. A Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőrének felügyelete alatt jogosult és köteles a munkát
végezni. A műszaki ellenőr – erre irányuló külön meghatalmazás hiányában – munka átvételére
nem jogosult.

19. A kivitelezés során eltakarásra kerülő részeket a Vállalkozó csak a Megrendelő megbízottjának
szemléje után takarhat el.

20. A vonatkozó tételes költségvetéstől eltérő munkát, vagy pótmunkát Vállalkozó csak a
Megrendelő írásbeli igénye alapján, vagy a vállalkozói értesítés megrendelői jóváhagyása
esetén végezhet.

IV. A MUNKA ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

21. A munka elvégzését követően a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt (készre jelentés) és ezzel
kezdetét veszi a munka átadás-átvétele. A Felek a munka átadás-átvétele során jegyzőkönyvet
vesznek fel, amelyben feltüntetik a munka hiba- és hiánymentes elvégzésének tényét vagy az
esetleges hibákat és az azok kijavítására rendelkezésre álló határidőt.

22. A műszaki átadás-átvételi eljárás kétség esetén magában foglalja a megtekintést, a szemlét, a
bejárást, az esetleges próbaüzemet és a műszaki vizsgálatot is. Az átadás-átvétel eljárás során
a Vállalkozó kizárólag olyan munkát végezhet, amely az átadás-átvétel során feltárt hibák,
illetve hiányok javítására, pótlására szolgál. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult az
átvételt megtagadni. Az eljárást a Vállalkozó köteles összehívni a teljesítési határidőn belüli
időpontra. Az eljárás során a Vállalkozónak – a szükséges minőségtanúsítási dokumentumok,
jegyzőkönyvek, mérési eredmények átadásával is – igazolnia kell, hogy a munka a szerződés,
valamint a vonatkozó jogszabályok követelményeinek, hatósági előírásoknak megfelelően
kisebb, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibákkal elkészült. Az átadás-átvételi
eljárás megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a szakmailag indokolt vagy előírt próbaüzemet,
beszabályozást és üzembe helyezést elvégezni és ezen eljárásokat megfelelően dokumentálni.

23. A munkaterület biztonságos elkerítése és őrzése, szükség esetén kivilágítása a munkaterület
átvételétől annak visszaadásáig Vállalkozó feladata és felelőssége. A munkavégzés kapcsán
indokolt és szükséges forgalomkorlátozásról az érintett ingatlantulajdonosok írásbeli értesítése,
valamint az ingatlanok ideiglenes megközelítésének biztosítása Vállalkozó feladata.

24. A Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg az ilyenkor szükséges
igazolásokat és egyéb dokumentumokat (pl. kivitelezői nyilatkozat, jótállási szabályzat,
építési/szerelési napló, minőségbiztosítási jegyzőkönyvek, érintésvédelmi, beszabályozási
jegyzőkönyvek, szerelési, üzembe helyezési igazolások, karbantartási, kezelési útmutatók
utasítások, minőségi bizonylatok, jótállási jegyek, stb.) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A munka teljesítéséhez a jelen pont szerinti dokumentumok hiánytalan átadása is szükséges.

25. A Megrendelő köteles a munka átadás-átvétele során együttműködni és a szerződésszerűen
elvégzett munkát a Vállalkozótól átvenni és a munka teljesítéséről a Vállalkozónak teljesítés-
igazolást adni. A munka átadás-átvételével a kárveszély a Megrendelőre száll. A Megrendelő
részéről a munka átvételére a képviseletre jogosult személy vagy a megrendelő bármely más
alkalmazottja jogosult.



351972 ebr42 

Visegrád Város Önkormányzata
képviseli: Eöry Dénes polgármester 

Megrendelő 

Visegrád Város Önkormányzata 
ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Megrendelő

ING-RAT Bt. 
képviseli: Magyar Balázs ügyvezető 

Vállalkozó

4. oldal, összesen: 5 oldal

V. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

26. Vállalkozó a munkára a tervben és jogszabályokban előírt minőségben vállalkozik

27. A Vállalkozó az általa szállított berendezésekre, illetve a teljes munkára a jogszabályban
meghatározott kötelező alkalmassági idő idejéig, – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
legalább 12 (tizenkét) hónap jótállást vállal. A jótállás futamideje a műszaki átadás-átvétel
lezárását követő napon indul.

28. A műszaki átadás után jelentkező esetleges hibákat a Vállalkozó köteles az értesítés
kézhezvételét követően haladéktalanul kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó ezen
kötelezettségének nem tesz eleget vagy a hibajavítást az értesítés kézhezvételét követő 3
(három) napon belül nem vállalja, akkor a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását – a Vállalkozó
költségére – mással elvégeztetni.

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS, JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

29. Jelen szerződés megszűnik, ha (a) a Megrendelő a jelen szerződést rendkívüli felmondással
felmondja; vagy (b) jogszabály egyébként így rendelkezik.

30. A Megrendelő jogosult a jelen szerződést határidő nélkül egyoldalú nyilatkozatával, azonnali
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Vállalkozó súlyosan megsérti a jelen
szerződés lényeges rendelkezéseit, így különösen akkor, ha a Vállalkozó a teljesítési
határnaphoz képest 5 (öt) napot meghaladó késedelembe esik. A Megrendelő rendkívüli
felmondása esetén – az erről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül –
a Vállalkozó a vállalkozói díj 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő összegű
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a Megrendelő részére.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSI SZABÁLYOK, KAPCSOLATTARTÁS

31. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a Felek
minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából
lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

32. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető,
bizonyítható módon kell megtenni. Bizonyíthatónak tekintik a Felek az e-mail üzenetet is.

33. Az egyes küldemények kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, futárszolgálat útján, e-
mailen, postai úton vagy más egyéb, a kézbesítés megtörténtét egyértelműen igazoló módon
történhet. A postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményeket ajánlott-tértivevényes
postai küldeményként kell a Felek értesítési címére kell megküldeni.

34. Az ajánlott-tértivevényes postai küldeményként feladott értesítés a kézbesítés megkísérlésétől
számított 5. (ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”,
„az átvételt megtagadta”, „a közvetett kézbesítő az értesítő átvételét megtagadta”, „elköltözött”,
„ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb, a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók
általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz, mely azt igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt
teljesíthető.
Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem igazolja vagy
jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor – az elküldés napján és időpontjában – ha az
nem munkanap, akkor a következő munkanapon délelőtt 9:00 (kilenc) órakor tekintendő
kézbesítettnek.



351972 ebr42 

Visegrád Város Önkormányzata
képviseli: Eöry Dénes polgármester 

Megrendelő 

Visegrád Város Önkormányzata 
ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Megrendelő

ING-RAT Bt. 
képviseli: Magyar Balázs ügyvezető 

Vállalkozó

5. oldal, összesen: 5 oldal

35. A Felek az értesítési címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben az
esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen pont szerinti
értesítés másik fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt értesítési címre köteles az
adott fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

36. Jelen szerződés módosítása – ha jelen szerződés másként nem rendelkezik – csak írásban
érvényes. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek
bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen szerződés egészére nem hat ki. A Felek kölcsönösen
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált
rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.

37. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.), valamint a jelen szerződés megkötése idején hatályban lévő egyéb magyar
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése, valamint rendelkezéseinek 
egyedi megtárgyalása után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban írják alá, 
melyből 3 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti. 

Visegrád, 2020. március 25. 

………………………………………… …………………………………………
Visegrád Város Önkormányzata ING-RAT Bt. 

képviseli: Eöry Dénes polgármester képviseli: Magyar Balázs ügyvezető 
ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző Vállalkozó

Megrendelő 

Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi vezető ………………………………………… 



Visegrád Város Önkormányzata 
Polgármesterének 61/2020. (III. 25.) határozata 

Visegrád belváros forgalmi rendjének kialakításáról 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom:

1. 2020. március 28-tól, visszavonásig, a koronavírus járvány terjedésének megelőzése
érdekében, a Visegrád Rév utca, Fő utca, Nagy Lajos utca, Mátyás király utca teljes
hosszában „Megállni tilos” jelzőtábla, (KRESZ 15. (1) bek a) pont, 60. ábra), „kivéve
engedéllyel” kiegészítő táblával történő kihelyezését elrendelem,

2. engedélyre jogosultak: visegrádi állandó, vagy tartózkodás hellyel rendelkező gépjármű
tulajdonosok (továbbiakban: jogosult),

3. engedély elbírálása: a jogosult kérelmet ír az aljegyzo@visegrad.hu címre, melyben kéri
az engedély kiváltását, mellékelni szükséges: fotó a gépjárművének forgalmi
engedélyéről, illetve a lakcímkártyájáról,

4. az engedély kiadása: e-mailen keresztül sorszámozott dokumentummal, melyet az
engedély jogosultja kinyomtat, és a gépjárművében a szélvédő mögé elhelyez.

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

Eöry Dénes s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester        jegyző 

A kiadvány hiteles: 
    2020. március 25. 

mailto:aljegyzo@visegrad.hu


Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
62/2020. (III. 25.) határozata 

Visegrád 1804 hrsz-ú belterületi ingatlan pályázati kiírásáról 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom:

Visegrád Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 24/2020. (II. 19.) számú 
határozata alapján pályázatot írok ki a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 
2025 Visegrád 1804 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére. 

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 

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

Eöry Dénes s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester        jegyző 

A kiadvány hiteles: 
    2020. március 25. 



Szám: ………… 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, 1804 hrsz.-ú belterületi

ingatlan értékesítésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 
14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 
Visegrád, 1804 hrsz.-ú belterületi ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint: 

1) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Visegrád Város Önkormányzata
2025 Visegrád, Fő u. 81.

2) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4) A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:

Az ingatlan Visegrád Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
a) művelési ág: beépítetlen terület
b) terület: 779 m²
c) övezeti besorolás: Üh-6, az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások

a Polgármesteri Hivatalban (2025 Visegrád, Fő u. 81.) Füzes András főépítésztől
(foepitesz@visegrad.hu)  kérhetőek.

5) Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2020. május 4. napján 17 óráig

személyesen vagy 2020. május 4. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város Polgármesteri
Hivatala címére (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alábbi pályázati jeligét
kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025
Visegrád, 1804 hrsz.-ú belterületi ingatlanra”

6) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:
a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 eredeti példánya;
b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû

megajánlás), 2 eredeti példány;
c) az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az

ingatlant
d) az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
e) az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok

szerepeljenek:
Cég esetén: 

- Cég neve, székhelye, 
- cégjegyzékszáma, 
- képviselő neve, 
- belföldi adószáma, 
- bankszámlaszáma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 
- az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás. 

Magánszemély esetén: 
- az ajánlattevő neve és címe, 
- születési neve, 
- születési hely és idő, 

mailto:foepitesz@visegrad.hu


- anyja neve, 
- személyazonosító száma, 
- adóazonosító jele, 
- bankszámla száma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 
- az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás. 

7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az
ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
9) Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 2.500.000 Ft-ban, azaz kétmillió-ötszázezer

forintban határozza meg.
10) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő-testületi ülésen bírálja el. A
pályázat elbírálás végső határideje: 2020. május 30.
A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb
ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a
Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő
eladási ár 5 %-a. Az versenytárgyalás előtt kiíró figyelembe veszi:

- hogy több azonos legmagasabb ajánlat esetén ki az, aki 3 évnél régebben 
visegrádi lakcímmel rendelkező ajánlatadó; 

A pályázat elbírálására a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület 
számára. Felelős: a Bizottság elnöke, Határidő: legkésőbb 2020. május 27-i soros bizottsági 
ülés. 
A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt. 

11) Egyéb információ:

Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A
pályázati kiírás megjelenik 2020. március 27-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és
Visegrád Város Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu. A pályázattal kapcsolatban
bővebb felvilágosítás Visegrád Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus
levélben (2025 Visegrád, Fő u. 81., polgarmester@visegrad.hu)

http://www.visegrad.hu/
mailto:polgarmester@visegrad.hu


1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Cég esetén: 

(Cég) Neve: 

Székhelye: 

Cégjegyzékszám: 

Képviselő neve: 

Belföldi adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

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

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE 

1.1. Visegrád, ………… hrsz ingatlan megvételére tett 
bruttó, egyösszegű megajánlás: 

……………………………..,- Ft 

1.2. Visegrádi lakcímmel rendelkezem ………………………………..-óta 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

(cégszerű aláírás) 



2. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

(Cég) Neve: 

Székhelye: 

Cégjegyzékszám: 

Képviselő neve: 

Belföldi adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Neve: 

Címe/Székhelye: 

Adóazonosító 
jele/adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 
…………. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

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

- az ajánlatom teljes tartalmát az elővásárlási jogosultak megismerhetik. 

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

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár az ingatlan vételára, a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget vállalom. 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

(cégszerű aláírás) 



3. számú melléklet

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Magánszemély esetén: 

Neve: 

Születési neve: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve 

Személyi azonosító: 

Címe: 

Adóazonosító jele 

Bankszámlaszáma: 

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

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE 

1.1. Visegrád, …. hrsz ingatlan megvételére tett bruttó, 
egyösszegű megajánlás: 

……………………………..,- Ft 

1.2. Visegárdi lakcímmel rendelkezem ………………………………..-óta 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

aláírás 



4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: 

Születési neve: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve 

Személyi azonosító: 

Címe: 

Adóazonosító jele 

Bankszámlaszáma: 

Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Visegárd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 
…………….. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

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

- az ajánlatom teljes tartalmát az elővásárlási jogosultak megismerhetik. 

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

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár az ingatlan vételára, a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget vállalom. 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

(cégszerű aláírás) 



Visegrád Város Önkormányzata 
Polgármesterének 63/2020. (III. 25.) határozata 

Csurgay Ügyvédi Irodával kötött Megbízási Szerződésről 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom:

1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 21.) önkormányzati
rendelete Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésévben szereplő kiadás,
Csurgay Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. 1. em. 5.) által
nyújtott jogi tanácsadás, ügyvédi szolgáltatás,

2. a Csurgay Ügyvédi Irodával – adott ajánlata alapján – Megbízási Szerződést kötök.

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

Eöry Dénes s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester        jegyző 

A kiadvány hiteles: 
    2020. március 25. 



Visegrád Város Önkormányzata 
Polgármesterének 64/2020. (III. 25.) határozata 

Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett 
átszervezésének véleményezéséről 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom:

1. a Váci Tankerületi Központ által megküldött javaslatot, amely a Visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozik,
egyetértésben a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatával, a tervezett
átszervezést nem támogatom.

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

Eöry Dénes s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester        jegyző 

A kiadvány hiteles: 
    2020. március 25. 
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