
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

1/2021. (I. 14.) határozata 
 

 A Fellegvár Óvoda melletti lebontott épület helyén ideiglenes parkoló létesítéséről 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. a Fellegvár Óvoda melletti lebontott épület (volt rendőrségi üdülő, Visegrád 72 hrsz.) 

helyén, kőszórással ideiglenes parkoló épül, 
2. a parkoló megépítését a Városgazdálkodási Csoport végezze el, bruttó 200.000 forint 

keretösszegből, 
3. a költségeket a 2021. évi költségvetési tartalékból biztosítom.  

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

2/2021. (I. 14.) határozata 
 

Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 44., 
Visegrád 105/A/6 hrsz.-ú belterületi ingatlan, gyógyszertár, és a 2025 Visegrád, Fő 

utca 30., Visegrád 78 hrsz.-ú belterületi ingatlan értékesítéséről, ezekből az 
értékesítésekből befolyó összegekből, a 2025 Visegrád, Fő utca 85/C., Visegrád 357/3 

hrsz.-ú belterületi ingatlan „Zöld ház” megvásárlásáról 
 

 
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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. kijelölöm pályázat útján történő értékesítésre a Visegrád Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 44., Visegrád 105/A/6 hrsz.-ú belterületi 
ingatlant, gyógyszertárt, kikiáltási ára: 27.500.000 forint, 

2. kijelölöm pályázat útján történő értékesítésre a 2025 Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 
78 hrsz.-ú belterületi ingatlant, kikiáltási ára: 15.000.000 forint 

3. az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanok értékesítéséről származó összegből 
megvásárlásra kerül a 2025 Visegrád, Fő utca 85/C., Visegrád 357/3 hrsz.-ú belterületi 
ingatlan (továbbiakban: „Zöld ház”), az igazságügyi értékbecslő által meghatározott 
45.000.000 forint összegért, 

4. az ingatlanok eladása, és az ebből befolyó összegekből az ún. „Zöld ház” 
megvásárlása az osztott tulajdonok megszüntetése miatt történik, és ennek 
köszönhetően mind a gyógyszertár, mind a „Zöld ház” felújítása megtörténhet, 

5. az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanok pályázati kiírása, a 3. pontban meghatározott 
ingatlanra vonatkozó előszerződés megkötése után történhet, 

(Az 1. és 2. pontban meghatározott pályázati kiírások, és a 3. pontban meghatározott 
adásvételhez tartozó előszerződés, valamint Visegrád Város Önkormányzat képviselőinek 
ezen értékesítéseket, és a vásárlást támogató, írásos hozzájárulása jelen határozat 
mellékletét képezi.) 

Határidő: az 5. pontban meghatározott sorrendiség alapján, az ún. „Zöld ház”-ra kötendő 
előszerződés megkötésének határideje: 2021. február 15., a végleges adásvételi szerződés 
megkötésének határideje: 2021. április 30., az 1. és 2. pontban meghatározott pályázati 
eljárások lefolytatása, és ennek eredményeképpen az adásvételi szerződések megkötésének 
határideje: 2021. április 16. 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



Szám: 121-3/2021 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 44., Visegrád 
105/A/6 hrsz.-ú belterületi ingatlan, gyógyszertár értékesítésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület teljes körű támogatásával a 
Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 Visegrád, Fő utca 44. hrsz.-ú belterületi ingatlan, 
gyógyszertár (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 gyógyszertár értékesítése, az értékesítés után a 
gyógyszertár hosszútávú üzemeltetése. 
 

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános. 
 

4) A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai: 
a) az ingatlan megnevezése: gyógyszertár 
b) az ingatlan természetbeni címe: 2025 Visegrád, Fő utca 44. „fv.a” 
c) az ingatlan helyrajzi száma: 105/A/6 
d) Telekterület tulajdoni lap szerint (105 hrsz.): 1159 m2 (72/416-od része tartozik hozzá) 
e) építmény terület tulajdoni lap szerint (105/A/6): 72,18 m2 
f) építmény nettó terület: 69,62 m2 
g) 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 2021. március 22. napján 17 óráig 
személyesen vagy 2021. március 22. 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, Fő utca 44. gyógyszertár belterületi ingatlanra” 
 

6) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők: 
a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 példányban 

aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell 
ellátni; 

b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegű 
megajánlás), 2 példányban aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva 
„eredeti” megjelöléssel kell ellátni; 

c) az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy gyógyszertárként 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, 

mailto:foepitesz@visegrad.hu
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- belföldi adószáma, 
- bankszámlaszáma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

Magánszemély esetén: 
- az ajánlattevő neve és címe, 
- születési neve, 
- születési hely és idő, 
- anyja neve, 
- személyi azonosító jel, 
- adóazonosító jele, 
- bankszámlaszáma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 
7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az 

ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon kezdődik. 
8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 
9) Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kezdő eladási árát, az igazságügyi szakértői vélemény alapján 

27.500.000.-Ft-ban, azaz huszonhétmillió-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. 
Amennyiben a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, úgy képviselő-testületi ülés helyett, 
más formában születik döntés.r 
A pályázat elbírálás végső – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 2021. 
március 31. 
A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb 
összegű vételárat tartalmazó ajánlatot javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos 
legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol 
minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Ilyen esetben a versenytárgyalás 
érdekében a pályázati elbírálás végső határideje változhat, a módosítás jogát a kiíró 
fenntartja. Az versenytárgyalás előtt kiíró figyelembe veszi, hogy több azonos legmagasabb 
ajánlat esetén ki vállal hosszabb távú kötelezettséget a gyógyszertár üzemeltetésére. 
Amennyiben a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, úgy bizottsági ülés helyett, más 
formában kerül az eljárás lefolytatásra. 
A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt. 

11) Egyéb információ: 
Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntarja magának a 
gyógyszertári működést szolgáló bútorok tulajdonjogát. A kiíró a gyógyszertár hosszú távú 
működésének biztosítására elővásárlási jogot, visszavásárlási, vételi jogot alapít, valamint a 
gyógyszertárként való üzemeltetési kötelezettség megszegése, megkerülése vagy 
hétköznaponként napi 4 (négy) óránál rövidebb nyitvatartási idő esetére szankciót (pl. kötbér) 
köt ki az adásvételi szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban. A kötbér 
mértéke olyan összeg, amely alkalmas arra, hogy a szerződésszegő helyett a kiíró maga lássa 
el a gyógyszertár üzemeltetési feladatot a szerződésszegéstől számított 30 (harminc) napon 
belül, akár arra alkalmas ingatlan megvásárlásával is. A kiíró a kötbér helyett, illetve mellett 
más olyan garanciát, biztosítékot is előírhat, amely az Ingatlan gyógyszertárként való 
hosszútávú üzemeltetését biztosítja. 
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül 
is – eredménytelennek minősítheti.  
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A pályázati kiírás 2021. március 1-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád 
Város Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, és a Visegrádi Hírek februári számában 
jelenik meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád Város 
Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 
81., polgarmester@visegrad.hu). 
 
Visegrád, 2021. január 14. 
 
 

Eöry Dénes 
Polgármester 

  

http://www.visegrad.hu/
mailto:polgarmester@visegrad.hu
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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, Fő utca 44., Visegrád 105/A/6 hrsz. 
ingatlan megvételére tett bruttó, egyösszegű 
megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

1.2. Gyógyszertár működtetésére hosszú távú 
kötelezettséget vállalok: 

……………………………… évre 

  

 

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

 

 

 

(cégszerű aláírás) 
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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. 

- nyilatkozom, hogy az ingatlant hosszú távon gyógyszertárként kívánom üzemeltetni, ennek érdekében 
az adásvételi szerződésben hozzájárulok ahhoz, hogy a kiíró fenntartsa magának a gyógyszertári 
működést szolgáló bútorok tulajdonjogát. A gyógyszertár hosszú távú működésének biztosítására 
elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog alapításához és kötbér, illetve más garancia, biztosíték 
előírásához hozzájárulok. 

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

(cégszerű aláírás) 
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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, Fő utca 44., Visegrád 105/A/6 hrsz. 
ingatlan megvételére tett bruttó, egyösszegű 
megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

1.2. Gyógyszertár működtetésére hosszú távú 
kötelezettséget vállalok: 

……………………………….. évre 

  

 

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

 

aláírás 
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4. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Neve:  

Születési neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve  

Személyi azonosító:  

Címe:  

Adóazonosító jele  

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. 

- nyilatkozom, hogy az ingatlant hosszú távon gyógyszertárként kívánom üzemeltetni, ennek érdekében 
az adásvételi szerződésben hozzájárulok ahhoz, hogy a kiíró fenntartsa magának a gyógyszertári 
működést szolgáló bútorok tulajdonjogát. A gyógyszertár hosszú távú működésének biztosítására 
elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog alapításához és kötbér, illetve más garancia, biztosíték 
előírásához hozzájárulok. 

 

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

 

 

aláírás 

 





Szám: 121-4/2021 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 78 
hrsz.-ú belterületi ingatlan értékesítésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület teljes körű támogatásával a 
Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 Visegrád, Fő utca 30. Visegrád 78 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 lakóház, udvar értékesítése. 
 

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános. 
 

4) A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai: 
a) az ingatlan megnevezése: lakóház udvar 
b) az ingatlan természetbeni címe: 2025 Visegrád, Fő utca 30. 
c) az ingatlan helyrajzi száma: 78 
d) Telekterület tulajdoni lap szerint: 700 m2 
e) építmény terület tulajdoni lap szerint: 82 m2 
f) 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 2021. március 22. napján 17 óráig 
személyesen vagy 2021. március 22. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatala címére (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alább 
pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Visegrád Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 30., 78 hrsz-ú belterületi ingatlanra” 
 

6) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők: 
a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 példányban 

aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell 
ellátni; 

b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû 
megajánlás), 2 példányban aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva 
„eredeti” megjelöléssel kell ellátni; 

c) az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan; 
d) 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) 

mailto:foepitesz@visegrad.hu


 
Magánszemély esetén: 

- az ajánlattevő neve és címe, 
- születési neve, 
- születési hely és idő, 
- anyja neve, 
- személyi azonosító jel, 
- adóazonosító jele, 
- bankszámla száma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 
7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az 

ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon kezdődik. 
8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 
9) Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 15.000.000.-Ft-ban, azaz tizenötmillió 

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. 
Amennyiben a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, úgy képviselő-testületi ülés helyett, 
más formában születik döntés. 
A pályázat elbírálás végső határideje – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 
2021. április 16. 
A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb 
összegű vételárat tartalmazó ajánlatot javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos 
legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol 
minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Ilyen esetben a versenytárgyalás 
érdekében a pályázati elbírálás végső határideje változhat, a módosítás jogát a kiíró 
fenntartja. 
Amennyiben a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, úgy bizottsági ülés helyett, más 
formában kerül az eljárás lefolytatásra. 
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 2021. március 1-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád 
Város Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, és a Visegrádi Hírek februári számában 
jelenik meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád Város 
Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 
81., polgarmester@visegrad.hu). 
 
Visegrád, 2021. január 14. 
 
 

Eöry Dénes 
Polgármester 

  

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, Fő utca 44., Visegrád 105/A/6 hrsz. 
ingatlan megvételére tett bruttó, egyösszegű 
megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

  

 

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. 

- 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, Fő utca 44., Visegrád 105/A/6 hrsz. 
ingatlan megvételére tett bruttó, egyösszegű 
megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

  

 

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. 

- 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 

 

 

aláírás 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

3/2021. (I. 14.) határozata 
 

A Rendezvényház üzemeltetéséről 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. a Rendezvénytéren található rendezvényépület (Visegrád 85/5 hrsz.) üzemeltetésére 

(benne a közillemhely működésére), 2021. április 1-től október 31-ig tartó határozott 
időre pályázatot írok ki, 

2. a tisztaság biztosítása (az egész Rendezvénytér területén), és az üzemeltetés teljes 
mértékben az üzemeltető feladata. 

(A pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: szerződéskötésre 15 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



Szám: 292-2/2021 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, 85/5 hrsz.-ú 
Rendezvényház (benne a közillemhely működtetésére), és előtte lévő Rendezvénytér 

üzemeltetésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület teljes körű támogatásával a 
Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 Visegrád, Fő utca 30. Visegrád 85/5 hrsz.-ú belterületi 
ingatlan, (továbbiakban: Ingatlan) üzemeltetésére az alábbiak szerint: 

1) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 

2) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú Rendezvényház (benne közillemhely), illetve az 
előtte lévő Rendezvénytér üzemeltetése. 
 

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, jogi személyek (gazdasági társaságok, társadalmi 
szervezetek) részére 
 

4) Az üzemeltetés időtartama: határozott idő: 2021. április 1-től 2021. október 31.  
 

5) A pályázat tárgya:  

Az Üzemeltető a Rendezvényházban lévő WC helyiséget kizárólag közillemhely céljára, 
továbbá a szükségképpen kapcsolódó tevékenység céljából üzemeltet, illetve hasznosíthatja 
(pl. szükséges takarítószerek, takarítóeszközök tárolása).  
 
Az Üzemeltető a Rendezvényház többi helyiségét, és a Rendezvényteret is használhatja, 
azonban a használat során figyelembe kell vennie, Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendeletét a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről (a továbbiakban: 
Rendelet), valamint az Önkormányzat, és Intézményei által, a Rendezvénytérre szervezett 
rendezvények elsőbbségét. 
 
Az Ingatlant harmadik személyek is használhatják, így az Üzemeltetőt csupán a WC helyiség 
tekintetében illeti meg kizárólagos üzemeltetési jog. Az Üzemeltető az Ingatlan közös 
használatú területeinek, helyiségeinek a használatára – a Tulajdonos vagy a többi használó 
szükségtelen háborítása nélkül – természetesen jogosult. 

 
6) Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2021. március 22. napján 17 óráig 

személyesen vagy 2021. március 22. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatala címére (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alább 
pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Üzemeltetés Visegrád Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Rendezvényház, és Rendezvénytér ingatlanra” 
 

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

8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 
 

9) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő-testületi ülésen bírálja el. 



Amennyiben a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, úgy képviselő-testületi ülés helyett, 
más formában születik döntés. 
A pályázat elbírálás végső határideje – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 
2021. március 31. 
A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli. 
Amennyiben a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, úgy bizottsági ülés helyett, más 
formában kerül az eljárás lefolytatásra. 
A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével Üzemeltetési Szerződést 
köt. 
 

10) 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 2021. március 1-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád 
Város Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, és a Visegrádi Hírek márciusi számában 
jelenik meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád Város 
Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 
81., polgarmester@visegrad.hu). 
 
 
Visegrád, 2021. január 14. 
 
 

Eöry Dénes 
Polgármester 

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


 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

4/2021. (I. 14.) határozata 
 

Kerítés építéséről a „Pfeifer” telken 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. a Visegrád 240/4, és 240/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon („Pfeifer” 

telek), a Városgazdálkodási Csoport ideiglenes kerítést épít, 
2. a kerítés költségkerete 200.000 forint, melyet a 2021. évi költségvetési rendelet 

terhére biztosítok. 

Határidő: szerződéskötésre 15 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

5/2021. (I. 14.) határozata 
 

Autóbusz gumik értékesítéséről 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. az önkormányzat tulajdonában lévő 6 db. 295/80 22.5 méretű használt autóbusz 

gumiabroncsot, 
2. 25.400.-Ft/db áron, ajánlata alapján, az autóbuszt megvásárló Döci-Tours Kft. részére 

értékesítem. 

Határidő: szerződéskötésre 15 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

6/2021. (I. 14.) határozata 
 

A műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett 
ingatlanok (a jó karbantartást meghaladó) homlokzat- és kerítésfelújítási 

munkáinak támogatására kiírt pályázat elszámolási határidő módosításáról 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
A műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok 
(a jó karbantartást meghaladó) homlokzat- és kerítésfelújítási munkáinak támogatására, 
2019-ben kiírt önkormányzati pályázat elszámolási határidejét 2021, május 31-re 
módosítom. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

7/2021. (I. 14.) határozata 
 

A „Mozdulj Rendes Alapítvány” kérelméről 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
A „Mozdulj Rendes Alapítvány” kérelmét, amely futóversenyek (Visegrád Fellegvár 
Csúcstámadás, Visegrád Running Day) önkormányzati támogatására irányult, a 2021. 
évi önkormányzati költségvetés tárgyalásáig felfüggesztem. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

8/2021. (I. 14.) határozata 
 

A gátelemtároló tervezéséről 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
a Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon (azonosítószám: KEHOP-1.4.1-
15-2016-0002) című projekthez kapcsolódó gátelemtároló tervezésére (építési 
engedélyezési terv), a legkedvezőbb ajánlatot adó JRT Stúdió Bt.-vel (2120 
Dunakeszi, Ágnes u. 11.) tervezési szerződést kötök. 
 

(A tervezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

9/2021. (I. 14.) határozata 
 

A városi játszóterek fejlesztéséről, egy új játszótér helyének kijelöléséről 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. Visegrád város területén több viszonylag kisebb területű játszótér fejlesztése, 

létesítése és üzemeltetése történjen, 
2. felújításra, megépítésre kerülnek az alábbi játszóterek: 

2.1. Fő utca – Rákóczi utca sarok, 
2.2. Mátyás Király Művelődési ház kertje, 
2.3.Mátyás király utcában található önkormányzati ingatlan, 
2.4.Sportcentrum területe. 

3. a játszóterek felújításának, új játszóterek tervezésének, engedélyeztetési 
költsége, tanúsítványokkal együtt 2021. évi önkormányzati költségvetésbe 
betervezésre kerül. 

 
Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

10/2021. (I. 14.) határozata 
 

A visegrádi termelői piac működtetéséről, visegrádi építésztábor feladatainak 
ellátásáról 

 
 

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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a visegrádi termelői piac feladatainak ellátására megbízási szerződést kötök, 2021. évre, 

2021. január 1-től Szabados Ákos, Visegrád, Mogyoróhegy u. 15. szám alatti lakossal 
havi bruttó 70.000.-Ft. összegért, 

2. a visegrádi építésztábor feladatainak ellátásával kapcsolatban, a 2021. évi 
önkormányzati költségvetési rendelet megalkotásakor születik döntés. 

 
Határidő: 1. pontnál szerződéskötésre 15 nap, 2. pontnál értesítés azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

11/2021. (I. 14.) határozata 
 

A mobilgát elemeinek tárolására Bérleti Szerződés kötése a Rhus Hirta Kft.-vel 
 

 
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 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. a mobilgát elemeinek tárolására Bérleti Szerződést kötök a Rhus Hirta Kft.-vel, 
2. a szerződés főbb pontjai:  

2.1. 200.000 forint/hó 2021. január 1-től, 
2.2. határozatlan idő, 

3. a korábban megkötött Bérleti Szerződést 2020. december 31-ével hatályon kívül 
helyezem, 

4. a bérleti díjat a 2021. évi önkormányzati költségvetésben biztosítom. 
 
Határidő: szerződéskötésre 15 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. január 14. 
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