
KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 6-án megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
152/2020. (X. 6.) határozata 

 
A Visegrádi Fellegvár Óvoda felújításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a Vállalkozó kérését a Vállalkozási Szerződés módosításához, 
2. az új teljesítési határidőt: 2020. október 4-ben határozza meg, 
3. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a szerződés módosításának megkötésére. 
 
 
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. október 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 6-án 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 
153/2020. (X. 6.) határozata 

 
Visegrád 69/1, 70/1, 72 és a 73/1 helyrajzi számú ingatlanok telekalakításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, hogy a Visegrád 69/1, 70/1, 72 és a 73/1 helyrajzi számú ingatlanok 
telekalakításához és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a földhivatali eljárást elindítja 

2. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat aláírja 
 
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. október 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 6-án megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2020. (X. 6.) határozata 

 
A Visegrádi Sportegyesület 2020-2021 évi TAO pályázat önerejének biztosításáról 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrádi Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által meghirdetett ún. TAO pályázat 2020-2021. évi fordulójára 
benyújtott pályázathoz - a Visegrádi Sportcentrum területén megvalósítandó 22x42 m-
es komplett univerzális, műfüves pálya megvalósítása, valamint utánpótlás program 
támogatása – az önrészt, biztosítja, az alábbi megosztásban, és költségvetési hely 
megjelölésben: 
1.1. a 22x42 méteres műfüves pálya építésének önrészét 8.123.539 forintot, a 2020. 

évi költségvetési rendelet általános tartalékkeretének terhére, 
1.2. az utánpótlás program önrészét, a 2020. évi költségvetés rendeletben Visegrád 

Város Önkormányzata 1.226.741 forint összeggel biztosította, ezt a költségvetési 
sort 266.110 forinttal megemelve (így összesen 1.492.851 forintot), a 2020. évi 
költségvetési rendelet 15. melléklete 19. sora, egyéb támogatások terhére, 
biztosítja, 

2. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy a Visegrádi Sportegyesületet a képviselő-
testületi döntésről írásban értesítse. 

 
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. október 6.  

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 6-án megtartott zárt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Z-155/2020. (X. 6.) határozata 

 
„Visegrád Város Önkormányzatának kezelésében álló Magyar László 

tornacsarnok felújítása” tárgyban a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról. 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárást indított 
„Visegrád Város Önkormányzatának kezelésében álló Magyar László tornacsarnok 
felújítása” tárgyban, 

2. a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott, 

3. a Constructor Domini Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78.) 
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja; 

4. az eljárás nyertesének a Constructor Domini Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, 
Kunigunda útja 78.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen gazdasági szereplő 
nyújtotta be a legjobb ár- érték arányú ajánlatot, ajánlattevő ajánlata szerint a nettó 
ajánlati ára (tartalékkeret nélkül): nettó 314.159.265,-Ft., 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 
megkösse, 

6. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást a 2020. évi költségvetési rendelet 13. 
számú mellékletének 11. sora terhére biztosítja. 

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. október 6.  

 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 6-án megtartott zárt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, név szerinti szavazással a következő határozatot 

hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Z-156/2020. (X. 6.) határozata 

 
A Magyar László tornacsarnok felújítása során a műszaki ellenőrzésre, és a 

projektmenedzsmenti szolgáltatás kiválasztásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. A Magyar László tornacsarnok felújításához a műszaki ellenőrzésre, és a 
projektmenedzsmenti szolgáltatás biztosításához a legjobb ajánlatot adó Csíky és 
Társa Beruházás-szervező Kkt.-vel, az adott ajánlata alapján Megbízási Szerződést 
köt, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse. 
3. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást a 2020. évi költségvetési rendelet 13. 

számú mellékletének 11. sora terhére biztosítja. 

 
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. október 6.  


