
KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott 
rendkívüli 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 
127/2021. (VII. 5.) határozata 

 
A Tornacsarnok építéséről, a Vállalkozási Szerződés 2. számú módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban, építési beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás (Harmadik rész, nemzeti eljárásrend) lefolytatása 
eredményeképpen, 2020. október 22-én megkötött Vállalkozási Szerződés 2. számú 
módosítását elfogadom, 

2. a pótmunka összegét a 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1. melléklet 29. sora 
biztosítja. 

 
(A Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása jelen 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. július 5. 

 

 

 



 

 

Visegrád, Magyar László 

Tornacsarnok 
 

 

 

II. számú szerződésmódosítás  
 

 

 

 

 

2021. július 05.   



 

Magyar László tornacsarnok  

II. számú szerződés módosítás 

‐ 

pótmunka összesítő 

 

Alap szerződés II. számú szerződés módosítás 

‐ statikai megerősítések (lelátó tartó pillérei, északi oldali ferde támaszok, déli oldali függőleges 

támasz, oromfalak pilléroszlopai) 

‐ módosult kiviteli tervcsomaghoz tartozó épület külső befejezéséhez szükséges munkák 

‐ lelátó alatti álmennyezet készítés 

‐ módosult ács és tetőfedő tervekhez tartozó munkák 

‐ feltételes  közbeszerzéshez  szükséges  gépészeti  többletmunkák  előkészítő  munkarészei 

(légakna, légkezelőnek faláttörések, eltakart szerelések stb)  

‐ feltételes  közbeszerzéshez  szükséges elektromos erős  és  gyengeáramú  rendszerek eltakart 

szerelései (falban és padlóban) 

 

 

   



Magyar László tornacsarnok  

II. számú szerződés módosítás  

‐ 

Pénzügyi összesítő 

 

MUNKANEM ANYAG DÍJ ÖSSZESEN ANYAG DÍJ ÖSSZESEN

Építészet 117 696 904 84 590 896 202 287 800 16 407 246 33 875 996 50 283 242

Szerkezetépítés 16 839 421 10 700 658 27 540 079 44 703 679 21 843 553 66 547 232
 - Dúcolás 0 0 0 23 776 360 11 008 540 34 784 900
 - Irtás, föld és sziklamunka 975 331 3 830 488 4 805 819 37 789 791 938 829 727
 - Síkalapozás 7 909 143 4 537 202 12 446 345 3 015 133 2 209 935 5 225 068
 - Helyszíni VB munka 0 0 0 5 998 991 2 904 331 8 903 322
 - Ácsmunka 7 954 947 2 332 968 10 287 915 9 086 827 4 226 408 13 313 235
 - Fém és könnyűépületszerkezet 0 0 0 2 788 580 702 400 3 490 980

Épületgépészet * 3 622 609 2 999 940 6 622 549 10 307 943 4 024 301 14 332 243
 - Vízellátás-csatornázás 2 517 784 2 144 284 4 662 068 3 371 832 1 237 323 4 609 154
 - Fűtéstechnika 727 608 615 500 1 343 108 5 670 320 2 220 892 7 891 212
 - Légtechnika 377 217 240 156 617 373 1 265 791 566 086 1 831 877

Elektromos munkák * 9 819 659 14 622 036 24 441 695 1 590 420 1 977 731 3 568 151
 - Erősáram 8 478 374 12 826 873 21 305 247 0 0
 - IP kamera 0 0 0 0 150 000 150 000
 - Hangredszer 0 0 0 725 420 0 725 420
 - Hangrendszer opció 0 0 0 0 0 0
 - Struktúrált hálzatok 0 0 0 312 780 522 741 835 521
 - WIFI rendszer 0 0 0 0 0 0
 - Tartószerkezetek 0 0 0 469 020 1 048 490 1 517 510
 - Tűzjelző rendszer 1341285 1795163 3 136 448 0 0 0
 - Vagyonvédelem 0 0 0 83 200 256 500 339 700

Felvonulás, ideiglenes 
melléklétesítmények és mérnöki 
tevékenységek

1 093 333 18 052 304 19 145 637 183 250 6 483 330 6 666 580

Anyag + díj összesen: 149 071 926 130 965 834 280 037 760 73 192 538 68 204 910 141 397 448

Alap + pótmunka összesen: 421 435 207

10 % tartalékkeret: 42 143 521

Összesen: 463 578 728
 + 27 % ÁFA: 125 166 257
Mindösszesen: 588 744 985

Pót 1Módosult alapvállalás



Visegrád Magyar László Tornacsarnok feltárások okán  

szükségesé vált pótmunkák és megoldásaik 

 

1. Fa tartó oszlopok 

Padló bontás után a faanyagvédelmi szakértői vizsgálat megállapította, hogy a 9 db 40 cm km‐ű faoszlop 
alsó, kb. 1 méteres szakaszát ki kell váltani, mivel az évek során vélhetően a meghibásodott vízszigetelés 
miatt, a víz az oszlopok alsó szakaszának üreges korhadását okozta.   
 
További feltárások megállapították, hogy a vasbeton lelátót is ezek a fa tartó pillérek tartják, méghozzá úgy, 
hogy a faoszlopon keresztül átfűztek egy I acél‐t. 
 
Földmunka  során  feltárásra  kerültek  a  pillérek  pontalapjai,  illetve  az  épület  sávalapja.  A  pontalapok 
geometriája, az eredeti terveknek hellyel‐közzel megfelelően készültek, ám erősen külpontosra sikerült az 
oszlop állítás. Eredeti tervek szerint az alap 30%‐ban tartalmaz követ, ez a valóságban ennél sokkal több %‐
ban készült. 
 

            

   



2. Északi fal eltolódás 

Padló rétegrend bontások közben és a földmunkákkal párhuzamosan megállapítottuk, hogy az északi fal 

eltolódott a sávalapon, közel 10 cm‐t, hordó alakban, két oromfal befogásnál az elmozdulás nem mérhető, 

ám a fal közepén 9,5 cm‐es távolodást mértünk, mind a belső téglafalon, mind a külső függőleges ragasztott 

fatartókon. Ezen felül a szarufa befogások erősen károsodtak a 30 éve folyamatos ázás következtében. A 

falban lévő fa ragasztott támaszok és íves szarufák elkorhadtak, biológia károsodást szenvedtek. Kiváltásuk 

elengedhetetlen. A falazat vegyes: kívülről kő és beton, belül 10‐es válaszfal tégla, kettő közt pedig helyszíni 

betonozás készülhetett, aminek a belső téglafal szolgált zsaluként.  

A „hordósodás” a kőburkolatú falon repedés formájában megjelenik. Vannak olyan repedések, melyek nem 

csak a belső falon, hanem még az sávalapon is megjelentek. 

     

 

3. Oromfalak – kivitelezése az Északi oldal és a lelátó alatti tartóoszlopok kiváltása, stabilizálása után 
történhet 

Az épület oromfalai úgynevezett fachwerk jellegű technológiával készültek – korabeli fotók alapján is. Tehát 

a két végfal teherhordó szerepét vélhetően a 3 db fa tartóoszlop viszi. A faanyagvédelmi szakértő vizsgálata 

alapján  azonban  ezeket  a  fa  oszlopokat  ki  kell  cserélni.  A  külső  ragasztott  íves  fadíszek  cseréje  és  külső 

gömbfák komplett cseréje is egyértelmű.  

     



4. Császárfák, tetőgerinc és szarufa felső részei ‐ kivitelezése az Északi oldal és a lelátó alatti 
tartóoszlopok kiváltása, stabilizálása után történhet 

A tető főként a gerinc mentén, főállásokban lévő császárfák mentén ázott be. A császárfák faanyagvédelmi 

szakértő vizsgálata alapján a császárfákat a taréjszelemenig kell egységesen csonkolni. A szarufák felső 

része felületileg és a csapok a császárfa csatlakozásánál több esetben korhadt. A szarufák rögzítése a 

taréjszelemen alatti magasságban már biztonsággal megoldható. Tehát ki kell váltani a tető felső gerinc 

mentén lévő szarufa csomópontokat, a taréjszelemenig. 

A károsodott császárfák miatt a szarufa végek is károsodtak, a felső 1‐1,5 m‐es sávban. A szarufa tetején 

lévő deszkaborítást is cserélni kell. Ehhez szükséges dúcolást ún. DOKA STAXO állvány rendszer tud 

biztosítani.  

   

Feltárások során egyéb, fentiekhez képest elenyésző megoldandó pótmunkába ütköztünk.  

‐ Lelátó vasbeton lépcsőjének ellenben az eredeti tervekhez képest nem készült alaptest 
 

   



‐ Pince feletti födém tervek szerint 35 cm vastag vasbeton födém 
 

   

‐ Déli homlokzat taréj szelemen alatti koszorú erősen megrepedt 
 

   

További  feltárások  a  déli  oldal  talp  szelemen és  szarufavég  elkorhadását  tárták  fel.  Statikai  terv  készül  a 

szelemen  és  szarufa  kiváltáshoz  szükséges  dúcolásról,  hasonlóan,  mint  az  Északi  oldalon,  külső 

megtámasztásra is szükség lesz.  
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(továbbiakban: Szerződés) 

2. számú módosítás 
 
amely létrejött egyrészről  
cégnév: Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
számlázási cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
adószám: 15731089-2-13 
bankszámlaszám: 11742087-15393788  
képviseli: Eöry Dénes polgármester 
mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – 
 
másrészről a 
cégnév: Constructor Domini Kft 
székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78 
cégjegyzékszám: 01-09-352069 
adószáma: 24277448-2-41  
bankszámlaszám: 12001008-01665787-00100001 
képviseli: Eszenyi Gábor ügyvezető 
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –  
 
(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

Előzmények 
 
Megrendelő „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban, építési 
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást (Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend) folytatott le, 
amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek 2020. október 22. napján megkötötték 
a Szerződést. A munkakezdést követő feltárások következtében jelentős mértékű és nagyságú, 
 előre nem látható, a szerkezeti állékonyságot veszélyeztető tartószerkezeti 
faanyagromlás került napvilágra. A Vállalkozó a tartószerkezeteket utólag megerősítette, de a 
tervdokumentáció módosítására volt szükség. Vállalkozó a Szerződés 11.4 pontjának megfelelően 
akadályt jelentett, a Megrendelő műszaki ellenőre az akadályközlést indokoltnak találta, Felek az 
akadály elhárultáig Vállalkozó teljesítését felfüggesztették. A felfüggesztésre tekintettel Felek a 
teljesítési határidő tekintetében a Szerződést módosították (1. számú módosítás). A felfüggesztést 
követően elkészültek a vonatkozó szakvélemények és a módosított tervdokumentáció, amely 
alapján Vállalkozó elkészítette pótmunka ajánlatát (1. számú melléklet). Az ajánlatot Megrendelő 
műszaki ellenőre megvizsgálta és elfogadásra ajánlotta (2. számú melléklet) tekintettel arra, hogy a 
pótmunka indokolt, hiszen előre nem látható és szükséges munkákat tartalmaz, a Vállalkozó árak 
pedig megfelelnek a Szerződésben megállapodott feltételeknek. 
 
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján: 
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek 
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az 
alábbiak közül bármely esetben: 
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre; 
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
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cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem 
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére 
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. 
 
Ennek megfelelően Felek a Szerződés 2.1 és 3.1 pontját a következőképpen kívánják módosítani.  
 
2.1  A munka megkezdésének időpontja: 2020. október 22. 
 Teljesítési határidő: 343 naptári nap 
 A munka befejezésének időpontja: 2021. szeptember 30. 
  
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
3.1 A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint 

a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 421 435 207, -Ft, azaz 
négyszázhuszonegy millió négyszázharmincötezer kettőszázhét forint, + 10 % 
tartalékkeret 42 143 521, -Ft, azaz negyvenkét millió száznegyvenháromezer 
ötszázhuszonegy forint, egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában 
meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok 
alapján történik. 

 
Felek rögzítik, hogy jelen módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 141§-ban foglalt feltételeknek tekintettel arra, hogy  

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
- nincs ellenérték növekedés. 

  
Jelen módosítás 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót 
illeti. Jelen szerződésmódosítás Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2021. (VII. 5.) határozata alapján kerül megkötésre. 
A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
Visegrád, 2021. július 6.  
 
 
 
 
 
 Megrendelő                                Vállalkozó 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott 
rendkívüli 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 
128/2021. (VII. 5.) határozata 

 
A Tornacsarnok építéséről, feltételes közbeszerzési kiírásról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, „A visegrádi Magyar László 
felújítása” tárgyban a 110/2021. (V. 28.) határozattal indított feltételes közbeszerzési 
eljárás feladatleírását, és pénzügyi részletezését elfogadja. 

 
(A feltételes közbeszerzési kiírása feladatleírása és pénzügyi részletezése jelen határozat 
mellékletét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. július 5. 



 

Visegrád, Magyar László 

Tornacsarnok 
 

 

Feltételes közbeszerzés kiírás 
 

 

 

2021. július 05.  



Magyar László tornacsarnok  

feltételes közbeszerzés 

- 

feladatleírás 

 

 

Feltételes közbeszerzés kiírás 

- belső IQ hőszigetelő rendszer készítés 

- lelátó parketta felújítás és asztalos munkák (lelátó ülőke, lépcsőlapok, mellvéd párkány) lelátó 

padló felújítása 

- radiátor takaró burkolatok lakatos és asztalos munkái 

- sporttér elválasztó mellvéd ajtó 

- szerelt falak 

- felületkezelések  

- sportpadló készítése 

- légtechnikai gép és hozzá tartozó eszközök 

- gépészeti szerelvényezések 

- erős és gyengeáramú szerelések, szerelvényezések 

 

  



Magyar László tornacsarnok  

feltételes közbeszerzés 

- 

pénzügyi részletezés 

 

MUNKANEM ANYAG DÍJ ÖSSZESEN 

    
 

  

Építészet 43 182 940 13 189 012 56 371 952 

 - Ácsmunkák 9 638 400 1 924 166 11 562 566 

 - Szárazépítés 96 986 88 164 185 150 

 - Burkoló munkák 13 739 002 4 281 219 18 020 221 

 - Asztalos munkák 10 061 586 2 596 944 12 658 530 

 - Nyílászáró szerkezetek 3 057 884 425 827 3 483 711 

 - Lakatos munkák 4 606 784 993 600 5 600 384 

 - Felületképzések 1 982 298 2 879 092 4 861 390 

    
 

  

Épületgépészet * 26 696 708 13 488 749 40 185 457 

 - Vízellátás-csatornázás 0 0 0 

 - Fűtéstechnika 12 905 166 7 696 797 20 601 963 

 - Légtechnika 13 791 542 5 791 952 19 583 494 

    
 

  

Elektromos munkák * 23 380 236 4 667 341 28 047 576 

 - Erősáram 13 243 791 3 982 433 17 226 224 

 - IP kamera 1 128 600 72 833 1 201 433 

 - Hangrendszer 5 859 718 0 5 859 718 

 - Hangrendszer opció 1 190 320 0 1 190 320 

 - Strukturált hálózatok 1 089 897 366 225 1 456 122 

 - WIFI rendszer 430 135 184 020 614 155 

 - Vagyonvédelem 437 775 61 830 499 605 

  
  

  

Anyag + díj összesen: 93 259 884 31 345 102 124 604 985 

 

10 % tartalékkeret: 
  

12 460 498  

            

Összesen: 
  

137 065 483  

 + 27 % ÁFA:     37 07 681 

Mindösszesen: 
  

174 073 164 

 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott 
rendkívüli 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-testülete 
129/2021. (VII. 5.) határozata 

 
A Tornacsarnok építéséről, a közbeszerzési feladatok ellátásának adminisztrációs 

díjairól 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a „visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítás” című projekt második 

szakaszában a közbeszerzési feladatok adminisztrációs díjait (Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer üzemeltetőjének fizetendő rendszerhasználati díja, 
hirdetményellenőrzési díj, stb.) a 120/2021. (VI. 24.) határozat alapján kiválasztott 
közbeszerzési szakértőtől átvállalja, 

2. az adminisztrációs díjak az első ütemben rendelkezésre álló támogatásból 
kerülnek elszámolásra. 

 
 
 

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

 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. július 5. 



 

KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott 
rendkívüli 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 
130/2021. (VII. 5.) határozata 

 
Vis maior pályázatról, Szent László utcában 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Visegrád, Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati 
területen történt partomlás stabilizációs munkái 
EBR42 azonosító: 528 309 
  
Helye: Visegrád, Szent László u. 550 hrsz. (525 és 533 hrsz. ingatlanok közötti 
szakaszán) 
 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2021. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

3.331.191,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 
Egyéb forrás  ----Ft --- 
Vis maior támogatási igény 29.980.719,- Ft 90 % 
Források összesen 33.311.910,- Ft 100 % 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.311.910,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész 
aláhúzandó) biztosítani.  
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának 

ellátását szolgálja(ák). 
 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
 



 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  

 
Biztosító Társaság megnevezése xxx 
Biztosítási szerződés száma xxx 

 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a 

megfelelő rész aláhúzandó. 
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 
szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el 

tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
 
 A testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. 

(II. 26.). számú Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. július 5. 

 

 

 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott rendkívüli 
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 

131/2021. (VII. 5.) határozata 

Vis maior pályázatról, Csukavölgy utcában 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: VISEGRÁD, esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok 
helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Csukavölgy utcában (280/1 hrsz.) 

EBR42 azonosító: 528 311 

Helye: Visegrád, Csukavölgy u. 280/1 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2021. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.253.006,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése ----Ft --- 

Egyéb forrás  ----Ft --- 

Vis maior támogatási igény 20.277.048,- Ft 90 % 

Források összesen 22.530.054,- Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.530.054,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem 
a tulajdonát képezi.  

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja(ák). 

 



______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

Biztosító Társaság megnevezése xxx 

Biztosítási szerződés száma xxx 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó. 

*A képviselő-testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 
szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 
/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II. 26.) számú Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 
rendeletének Általános Tartalék kiadási előirányzatról 1.100 e Ft átcsoportosításával 
biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 

A kiadvány hiteles: 
              2021. július 5. 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott rendkívüli 
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 

132/2021. (VII. 5.) határozata 

 
Döntés különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási 

szolgáltatásról szóló megállapodásának módosításáról 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 2 évre meghosszabbítja, azzal, hogy 2022. március 
31-ig felülvizsgálja, a Budapest Sightseeing Korlátolt Felelősségű Társasággal a 84/2021. 
(IV. 20.) határozat alapján megkötött különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett 
személyszállítási szolgáltatásáról szóló megállapodását, ebben az évben a társaság a 
futballpálya öntözőrendszerének megvalósítását 600.000 forint összeggel támogatja. 
 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 
          2021. július 5. 

 

 

 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott rendkívüli 
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 

133/2021. (VII. 5.) határozata 

 
Döntés bérleti szerződés módosításáról 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete módosítja a 2021. február 15-én megkötött 
szerződését a Rhus Hirta Kft-kérésére. A módosítás a szerződés III. fejezetében 
meghatározott bruttó 200 e Ft/hó bérleti díjat bruttó 227 e Ft/hó összegben állapítja meg, 
azzal a feltétellel, hogy a Rhus Hirta Kft. 2022. december 31-ig bérleti díjat nem emelhet. 
A szükséges fedezetet az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének Általános Tartalék 
kiadási előirányzata terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 

 

A kiadvány hiteles: 
          2021. július 5. 
 
 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott rendkívüli 
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 

134/2021. (VII. 5.) határozata 

A Jaka Trade Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt:  
 
1. elfogadja a Visegrád, Panoráma út 23. és környezetére, a (volt MNB üdülő) VARRODESING 

Kft. által készített láthatósági tanulmánytervet, 
 
2. Visegrád hatályos településrendezési eszközeinek módosítására településrendezési szerződést 

(TRSZ) köt a Jaka Trade Kft-vel, az alábbi feltételekkel: 
 

- a parkolók telken belül kerüljenek kialakításra, 
- a dunai szárny és a telekhatár (ideértve a 1081 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

érintkező telekhatárát)  közötti erdős-ligetes terület a jelenlegi, természetközeli 
állapotban való megőrzése és fenntartása, a mesterséges parkosítás elkerülése, 

- a dunai szárnyon (az épület Duna felőli releváns feltárulási irányaiból) nem létesíthető 
magastető, nyeregtető, 

- a homlokzati falak színezése a természetes háttérhez közelítő legyen, a településkép 
védelméről szóló 9/2019. (X.2.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékében 
meghatározott színek alkalmazásával, 

- a támfalak burkolása helyi, vagy térségi kővel − visegrádi andezit, visegrádi patakkő, 
dunabogdányi bazalt, dunai vízépítési terméskő) – vagy ahhoz hasonló struktúrájú és 
színvilágú kővel történjen. 

 
(A településrendezési 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. július 5. 
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……...………………………………… 

Visegrád Város Önkormányzata 
Eöry Dénes 

polgármester 
Önkormányzat 

………………………………..………………… 
Jaka Trade Kft 

Gáspár Balázs ügyvezető 
Beruházó 

 
 

Ellenjegyzem: Budapesten, 2021. ……… ..... napján  
……………. ügyvéd  

(cím, szám) 

Üi. szám. /       -    /2021 
 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
(TERVEZET) 

 
 

Amely létrejött egyrészről 

Visegrád Város Önkormányzata (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., törzsszáma: 731081, 
adószám: 15731089-2-13, statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13, képviseli: Eöry Dénes 
polgármester, továbbiakban Önkormányzat) 

másrészről 
 

Jaka Trade Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., cégjegyzékszám: 01-09-948178, 
adószám: 22995887-2-43, statisztikai számjel: 22995887-2-43, képviseli: Gáspár Balázs, ügyvezető, 
továbbiakban Beruházó) együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Szerződés tárgya 

1.1. Az illetékes Földhivatalnál Visegrád Várkert dülő 1082/4 hrsz alatt felvett, természetben 2125 
Visegrád Panoráma út 23. alatti ingatlanra (a továbbiakban: „Ingatlan” vagy „Szabályozással 
érintett terület”) vonatkozó helyi építési szabályzat („HÉSZ”) készítése. 

1.2. A Szabályozással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzatban rögzítettek 
megvalósíthatósága érdekében a – jelen szerződés 3. pont 2. alpontjában megjelölt – költségek 
viselése. 

2. Előzmények 

2.1. A Beruházó 1/1 arányban tulajdonosa az Ingatlannak. A Beruházó a Szabályozással érintett 
területen a jelen szerződés 2.2 pontban hivatkozott Telepítési Tanulmánytervben 
meghatározott beépítési paramétereknek megfelelő szálloda beruházást kíván megvalósítani. 
Beruházó vállalja, hogy a jelen szerződés 2.2 pontban hivatkozott Telepítési Tanulmánytervben 
meghatározott beépítési paramétereknek megfelelő építési engedély iránti kérelmet nyújt be 
202…... napjáig. A tervezett szabályozás célja az ehhez szükséges építésjogi környezet 
megteremtése. 

2.2. Beruházó a 2.1 pontban meghatározott ingatlanra tervezett beruházása kapcsán a PAGONY 
Táj- és Kertépítész Kft-vel készíttetett egy telepítési tanulmánytervet. 

2.3. Önkormányzat Polgármestere  a 49/2021. III. 18.) önkormányzati határozatával döntött arról, 
hogy az Ingatlanra, 2.1 pontban meghatározottaknak megfelelően tervezett beruházás kapcsán 
településrendezési szerződést kíván kötni Beruházóval, mint az Ingatlanon beruházni 
szándékozóval az alábbi szabályok figyelembevételével. 

2.4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésének megfelelően a települési önkormányzat egyes 
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Visegrád Város Önkormányzata 
Eöry Dénes 

polgármester 
Önkormányzat 

………………………………..………………… 
Jaka Trade Kft 

Gáspár Balázs ügyvezető 
Beruházó 

 
 

Ellenjegyzem: Budapesten, 2021. ……… ..... napján  
……………. ügyvéd  

(cím, szám) 

településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek 
tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. Önkormányzat jelen Szerződésben 
meghatározott, Beruházó által vállalt támogatást elsődlegesen a közlekedés biztonságának 
javítására (pl. térfigyelő kamerarendszer kialakítása, parkolók építése), közparkok-játszóterek 
fejlesztésekre, sport- és rekreációs célú fejlesztésekre kívánja fordítani. Felek ezen célokat 
elfogadhatónak és támogathatónak tartják. 

2.5. Az Étv. 30/A. § (3) bekezdése alapján a településrendezési szerződés tárgya lehet különösen a 
településrendezési eszköz (helyi építési szabályzat) kidolgozásának finanszírozása, továbbá 
azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a beruházó általi átvállalása, amelyek a 
beruházásnak előfeltételei vagy következményei, és azok megvalósítása az önkormányzatot 
terhelné. 

2.6. Az Étv. 30/A. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzat a szerződésben arra vállal 
kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül és 
jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul megindítja és azt az előírásoknak megfelelően 
lefolytatja. A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési 
eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel 
kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó 
változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési 
kötelezettségről. 

2.7. Az Étv. 30/A. § (5) bekezdésének megfelelően a szerződésben kikötött vagy vállalt 
kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell 
lennie. A településrendezési szerződésben a telek tulajdonosa vagy annak hozzájárulásával a 
beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség 
tényét az Önkormányzat megkeresésére jelen szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel 
kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését azaz a 3.2.2 pontban meghatározott összeg 
megfizetését követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat megkeresi az ingatlanügyi 
hatóságot a tény törlése érdekében. 

3. Kötelezettségvállalások 

Hivatkozással az Étv. 30/A. §-ában foglaltakra, valamint Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 134/2021. (VII. 5.) határozatára, a jelen szerződés 2. pont 2.1-2.2 
alpontjában megfogalmazott cél érdekében, a Felek az alábbiakra kötelezik magukat. 

3.1. A Beruházó által vállalt kötelezettségek meghatározása: 

3.1.1. Fedezi a Szabályozással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat tervezésének 
összes költségét, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó összes hatósági eljárás költségét és díját. 

3.1.2. A Szabályozással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat készítése során 
gondoskodik a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott 
munkarészeknek az Önkormányzat részére történő hiánytalan átadásáról. 
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3.1.2. A Beruházó vállalja: 

- a parkolók telken belül kerüljenek kialakításra, 

- a dunai szárny és a telekhatár (ideértve a 1081 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
érintkező telekhatárát)  közötti erdős-ligetes terület a jelenlegi, természetközeli állapotban 
való megőrzése és fenntartása, a mesterséges parkosítás elkerülése, 

- a dunai szárnyon (az épület Duna felőli releváns feltárulási irányaiból) nem létesíthető 
magastető, nyeregtető, 

- a homlokzati falak színezése a természetes háttérhez közelítő legyen, a településkép védelméről 
szóló 9/2019. (X.2.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékében meghatározott 
színek alkalmazásával, 

- a támfalak burkolása helyi, vagy térségi kővel − visegrádi andezit, visegrádi patakkő, 
dunabogdányi bazalt, dunai vízépítési terméskő) – vagy ahhoz hasonló struktúrájú és színvilágú 
kővel történjen. 

3.2. Fizetési kötelezettség vállalás: 

3.2.1. A Szabályozással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzatot, a jelen szerződés 
szerinti tartalommal összhangban lévő módon jóváhagyó képviselő-testületi ülést követően, az 
új helyi építési szabályzatra vonatkozó rendelet hatályba lépését követő 3 banki munkanapon 
belül Beruházó  köteles 60.000.000,- Ft, azaz hatvanmillió forint összeget, mint egyszeri 
támogatást átutalni az Önkormányzat 11742087-15393788számú számlájára.  

 Felek rögzítik, hogy amennyiben Beruházó a fizetési kötelezettségvállalásának hiánytalanul 
eleget tett, jelen szerződés alapján további költségek vagy díjak fizetésére nem kötelezhető, 
azaz Felek az egyszeri támogatás megfizetésével minden jelen szerződésből eredő vagy azzal 
kapcsolatos beruházói kötelezettséget teljesítettnek tekintenek. 

3.2.2. A Felek rögzítik, hogy a fizetési kötelezettség azonnal lejárttá és esedékessé válik, amennyiben 
a Beruházó az Ingatlant bármilyen módon (közvetlenül vagy pl. a cég eladásával közvetve) 
elidegeníti, vagy a Beruházó tulajdonosi szerkezete megváltozik a jelen szerződésben foglalt 
beruházói kötelezettségek teljesítése előtt.  

3.3. Az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek: 

3.3.1. A Szabályozással érintett területre készülő helyi építési szabályzat elfogadásához szükséges 
településrendezési eljárás jelen szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 1 
hónapon belül, de a lehető legrövidebb időn belül megindítja és azt a Korm. rendeletnek 
megfelelően lefolytatja. 

3.3.2. A Szabályozással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat elfogadásáról szóló 
önkormányzati rendelet egy hitelesített példányát az elfogadást követő 15 napon belül 
megküldi a Beruházónak. 

3.4. Felek együttesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 

3.4.1. A jelen szerződés 3.1.1. alpontja végrehajtása érdekében háromoldalú tervezési szerződést 
kötnek Beruházó által választott a tervezéshez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 
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tervező bevonásával a Szabályozással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat 
készítésére jelen szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 1 hónapon belül. 

3.4.2. A jelen szerződésben foglaltak megvalósítása során felmerülő műszaki és egyéb kérdésekben 
szükség szerint egyeztetnek és együttműködnek, valamint minden elvárhatót megtesznek 
annak érdekében, hogy jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak. 

3.4.3. A Szabályozással érintett területre készülő helyi építési szabályzat véleményezési eljárása 
során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán 
szükséges intézkedésekről, a helyi építési szabályzat tervezetén végrehajtandó változtatások 
kötelezettségéről és a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről 
minden esetben egyeztetnek. 

3.5. A Beruházó jelen okirat aláírásával feltétlen, és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, 
hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Ingatlanra – az Étv. 30/A. § (5) bekezdésének 
megfelelően – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: 
Inytv.) 17.  § (1) bekezdésének 16. pontja szerinti településrendezési kötelezettség tényének 
Önkormányzat javára feljegyzésre kerüljön. A Beruházó jelen nyilatkozata az Inytv. 29. § 
alapján kifejezett bejegyzési engedélynek minősül. 

4. Egyéb rendelkezések 

4.1. A Beruházó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére 
figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának megfelelő átlátható 
szervezetnek minősül. A Beruházó a fenti nyilatkozatban foglaltak változása esetén ennek 
tényéről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni. 

4.2. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar jogi személyek, szerződéskötési 
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja 
ki. 

4.3. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a 
szerződés egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, 
amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan érvényes új kikötésekkel módosítják, amelyek 
az elérni kívánt célnak leginkább megfelelnek, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen 
rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. A szerződés eltérő időpontban történő aláírása 
esetére a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a korábban aláíró fél szerződési 
ajánlatához az aláírást követő 30 napig kötve van. A szerződés létrejöttének dátuma az utolsó 
aláírás dátuma. 

4.4. A Felek jelen szerződés aláírásával megbízzák, és egyben meghatalmazzák dr Szabó Csaba 
ügyvédet (Szabó Csaba Ügyvédi Iroda, cím: 1054 Budapest, Báthori u.20.,  KASZ 36068832) 
jelen szerződés ellenjegyzésére, és hogy őket a későbbiekben az ingatlan-nyilvántartási 
eljárásban a településrendezési kötelezettség tényének feljegyzésével összefüggésben teljes 
jogkörrel képviselje.
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4.5. A Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy kizárják a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:63. § (5) bekezdésében 
foglaltak alkalmazását. 

 4.6. A Felek a szerződésből adódó esetleges eltérő véleményüket, illetve eltérő értelmezésüket 
elsősorban tárgyalásos módon próbálják rendezni. A szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

4.7. A Beruházó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul jelen szerződés főbb adatainak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben előírt közzétételéhez. 

4.8. Jelen szerződést – amely öt számozott oldalból áll – a Felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 6 példányban írták alá, melyből 
3 példány a Beruházót, 3 példány az Önkormányzatot illet. 

 
Kelt: Visegrád, 2021.  
 
 

Kelt: Budapest, 2021. 
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KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott rendkívüli 
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 

135/2021. (VI. 24.) határozata 

A Ruritage pályázatból fennmaradt összegből színpad vásárlásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Ruritage pályázatból 
fennmaradt összegből, bruttó 5 millió forint keretösszegig színpadot vásárol, felhatalmazza a 
polgármestert, a beszerzési szabályzatnak megfelelően ajánlatok bekérésére, és a legjobb 
ajánlat kiválasztására, utólagos beszámolással. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a fedezet 
átcsoportosításáról az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő 
módosításakor. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 

 

 
A kiadvány hiteles:  

2021. július 5. 
 
 

 



 
KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5-én megtartott rendkívüli 
zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2021. (VII. 5.) határozata 

 

„Visegrádi Lang-ház felújítása” közbeszerzési eljárás lezárásáról - ZÁRT 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1. a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) harmadik rész 115. § 
(2) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „Visegrádi Lang-ház felújítása” 
tárgyban, 
 

2. a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Kbt. 75. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. 

 

     Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. július 5. 


