
 
Szám: 2/2021. 
 

MEGHÍVÓ 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv.  45. §. alapján 
rendkívüli nyílt ülésre 

ö s s z e h í v o m 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.)  
Az ülés időpontja: 2021. július 5. (hétfő) 18:30 óra  
 

Napirendi javaslat 
 

 
1. Tornacsarnok építéséről 

Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 

2. Vis maior pályázatról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 

3. Hopp on – Hopp of buszjáratokról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 

4. Döntés Bérleti Szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 

 
5. Rigó utca szennyvízelvezetéséről 

Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 

6. A Ruritage pályázatból fennmaradt összegből színpad vásárlásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 

7. A Lang-ház közbeszerzési eljárás lezárásáról - zárt 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Visegrád, 2021. 07. 02. 

Eöry Dénes 
                        polgármester 
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Tárgy: RE: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok ellátására 

Dátum: Wed, 30 Jun 202114:59:26 +0000 

Feladó: Csepy Dorottya <csepy.dorottya@drplegis.hu> 

Címzett: jegyzo@visegrad.hu <jegyzo@visegrad.hu> 

CC: Kozma Róbert <kozma.robert@drplegis.hu> 

Tisztelt Ajánlatkérő! Tisztelt Jegyző Úr! 

Köszönettel kézhez vettük értesítését a Képviselő-testület döntéséről. Megtisztelőnek érezzük, hogy 

lehetőséget kaptunk az ajánlattételre, és a döntéshozó a megküldött határozat értelmében előzetes 

bizalmat szavazott irodánk részére. 

Ezzel együtt is kérem, ne vegyék rossz néven, ha felhívom figyelmüket rá, hogy tudomásunk szerint az 

ellenérték támogatásból kerülne elszámolásra, így tapasztalataink szerint a versenyeztetési 

felhívástól és az annak alapján beérkező ajánlat(ok)tól történő bármilyen utólagos eltérés elszámolási 

aggályokat vethet fel, illetve veszélyeztetheti az érintett költségek későbbi elszámolhatóságát. Mivel 

e körben felhívásuk külön előírást nem tartalmazott, ajánlatunkat a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói feladat közvetlen ellenértékére tehettük csak meg. 

Természetesen nem zárkózunk el a feltételek együttes áttekintésétől és esetleges ismételt 

mérlegelésétől, de véleményünk szerint mindez új versenyeztetést tesz szükségessé a t. 

Önkormányzat részéről. Mi a magunk részéről az ajánlattétel körében igyekeztünk tájékozódni a 

publikusan elérhető adatokból a projekt előzményeiről, és feltételeztük a közbeszerzési jogi 

közreműködés kiemelt prioritását az Önök részéről. Erre is tekintettel tettük meg ajánlatunkat, senior 

kapacitást kalkulálva a várhatóan soron kívül esedékes jogi közreműködésre. Az egyéb függő 

megbízásaink és a nyári szabadságolások okán ezen vállalásunkat további 15 napig van lehetőségünk 

fenntartani, kérem ennek tükrében szíveskedjenek mérlegelni az esetleges ismételt beszerzési 

eljárást érintő érveket és ellenérveket. 



Mindazonáltal bízom benne, hogy az előttünk álló projekt egy hosszabb partneri együttműködés első 

lépése lehet, melynek során szakértelmünk, gyakorlatunk és munkafilozófiánk eredményeképpen 

vállalásunkat a t. Önkormányzat is megalapozottnak fogja ítélni. Ha reményeink szerint ez 

bekövetkezik, számunkra is több lehetőség lesz a t. Önkormányzat igényeinek előzetes felmérésére 

és az ennek megfelelő ajánlattételre. 

Megelőlegezett bizalmukat még egyszer megköszönve, visszajelzésüket várva, 

tisztelettel, 

dr. CSEPY Dorottya 

ÜGYVÉD, FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 

Tel: +36 20 279 9624 

E-mail: csepy.dorottya@drplegis.hu 

Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. MA. ép. Ill. emelet 



From: dr. Szabó Ferenc <jegyzo@visegrad.hu> 

Sent: Tuesday, June 29, 202112:24 PM 

To: Csepy Dorottya <csepy.dorottya@drplegis.hu>; dr Szabó Csaba <central@drszabocsaba.com>; 

Eöry Dénes <polgarmester@visegrad .hu> 

Subject: Re: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok ellátására 

Tisztelt Ügyvéd Asszony, 

köszönöm a megküldött ajánlatát, 

a múlt héten szerdán tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság, és a javaslata alapján a csütörtöki 

képviselő-testületi ülésen a mellékelt határozat született, 

tisztelettel: 

dr. Szabó Ferenc 

jegyző 1 Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

Cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

Telefon: +36 26 398 255 

E-mail: jegyzo@visegrad.hu 



2021. 06. 23. 12:53 keltezéssel, Csepy Dorottya írta: 

TiszteltJegyző Úr! 

A rendelkezésünkre bocsátott ajánlattételi felhívás áttekintését követően összeállítottuk 

ajánlatunkat a projekt második szakaszában várható közbeszerzési-jogi tanácsadási, lebonyolítási 

szolgáltatás ellátására. 

Ajánlatunk elfogadása esetén, számíthatnak személyes közreműködésünkre. A jövőbeni 

együttműködés reményében az ajánlattal összefüggésben felmerülő kérdések esetén készséggel 

állunk rendelkezésükre. 

Tisztelettel, 

dr. CSEPY Dorottya 

ÜGYVÉD, FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 



Tel: +36 20 279 9624 

E-mail: csepy.dorottya@drplegis.hu 

Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. MA. ép. Ill. emelet 

From: dr. Szabó Ferenc <jegyzo@visegrad.hu> 

Sent: Wednesday, June 16, 202110:41 AM 

To: Csepy Dorottya <csepy.dorottya@drplegis.hu>; dr Szabó Csaba <central@drszabocsaba.com>; 

Eöry Dénes <polgarmester@visegrad.hu> 

Subject: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok ellátására 

Tisztelt dr. Csepy Dorottya Ügyvéd Asszony, 

mellékelten küldöm az ajánlattételi felhívást, 

tisztelettel: 

dr. Szabó Ferenc 



jegyző 1 Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

Cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 

Telefon: +36 26 398 255 

E-mail: jegyzo@visegrad.hu 



 

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 

 



 

 

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.  

   



Tisztelt Képviselő-testület! 
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POLGÁRMESTERE 

Összeállította: Ombodiné Németh Nikoletta 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

Vis maior eseményekről 

Visegrád Város Polgármesterének 108/2021. (V. 28.) határozata a vis maior pályázatról 
módosítást igényel, a pályázat mellékleteként benyújtandó képviselő testületi határozat kötött 
formai és tartalmi követelményei miatt. A vis maior pályázaton történő indulásról történt 
döntés alkalmával még becsült összegek álltak rendelkezésre, melyek az ügy előmenetele 
során változtak, kialakult a vis maior támogatási igények pontos összegei. 

A helyreállítás előzetesen becsült költségigénye a Csukavölgy utcai (280/1 hrsz-ú) burkolt 
árok helyreállítása esetében 15.000.000 Ft volt. A Schlick András ev. műszaki 
szakvéleményének elkészítését követően ez az összeg bruttó 22.530.054 Ft-ra módosult. 

A partfalkárosodást érintő vis maior esemény helyreállításának előzetesen becsült 
költségigénye 30.000.000 Ft volt. A bejelentését követően a Belügyminisztérium Pince- és 
Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottságának Szakértői véleménye az alábbi volt: 

„ 525 hrsz-ú ingatlan alá 2 db pince is benyúlhat (a 83-as és 85-ös sorszámúak). Csapadékos 
időben a mozgás fokozódhat, ami mind a felette (Szent László utca 525 hrsz), mind az alatta 
lévő (Török utca 533 hrsz) lakóingatlanok biztonságát veszélyezteti, ezért a beavatkozás 
indokolt. A két említett pincét fel kell tárni és hatástalanítása után tervezhető a támfal 
megerősítése. A Szent László utca 525 hrsz-ú lakóingatlannál nyilvánvaló a veszélyhelyzet, 
ugyanis ők jelentették az Önkormányzatnak a károsdást, ugyanakkor javasoljuk, hogy a Török 
utca 533 hrsz-ú ingatlannál is figyelmeztessenek a partfal károsodására, mivel az hatással 
lehet az ottani értékekre is." 

Az előírtak szerint a Me ViTo Mérnökiroda Kft. elkészítette költségbecslést a stabilizációs 
munkákra, melynek bruttó értéke bruttó 33.311.910 Ft. 

2025 Visegrid . .Fő utca 81. telefon: 00 56 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 26 398-163 

e-mail: visegrad@viscgrad.hu web: W\V\V.visegrad.hu 
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Határozati javaslat 

1. 

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 O/o 

Saját forrás (biztosítási összeg 3.331.191,- Ft 10% 
nélkül) 

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) 

__________ épület (név, hrsz) 

__________ épület (név, hrsz) 

_________ kötelező feladat 

kötelező feladat 
~--------

kötelező feladat 
--------~ 

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

Biztosító Társaság megnevezése xxx 

Biztosítási szerződés száma xxx 

2025 Visegrád, Fő utca 8L telefon: 00 56 ! 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 i 26 398-163 

e-mail: visegrad«./visegrad.hu web: MVW.visegrad.hu 



• 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 _______ . számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

2. 

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 2.253.006,- Ft 10% 
nélkül) 
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) 
épület (név, hrsz) 

--------- kötelező feladat 
kötelező feladat 

202; Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 ! 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 i 26 398-163 

e-mail: visegrad@visegrad.hu web: w.vw.visegr:td.hu 
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épület (név, hrsz) kötelező feladat 
~~~~~~~~~ 

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

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. (11. 26.) számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 .16 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 26 398-163 

e-mail: visegrad(i)cvisegrad.hu web: W\Vw.visegrad.hu 



EBR42: 528 311 

SCHLI K ANDRÁS EV. 
2083 SOLYMÁR. NAGYKO ÁCSI U. 22 C 

E-mail: t onlinc.hu mobi1:06/30i9774~21 l 

" , , 
MUSZAKI SZAKVELEMENY 

VISEGRÁD 
Esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok helyreállítása az 
önkormányzati tulajdonú Csukavölgy utcában (280/1 hrsz.) 

EBR42: 528 311 

Solymár, 2021„ július hó 
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SCHLICK ANDRÁS EV. 
2083 SOLYMAR, NAGYKOVACSI U. 22 C. 

E~mai1: t~online.hu mobil:06/30 9774~2 l l 

MŰSZAKI SZAKVÉLEMÉNY 

VISEG-RÁD 
Esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok helyreállítása az 
önkormányzati tulajdonú Csukavölgy utcában (280/1 hrsz.) 

EBR42: 528 311 

Tsz: 100-14/2021 

TARTALOMJEGYZÉK 

1./ Bevezető, előzmények 

2./ Helyszín és a károsodott partfal ismertetése, közművek 

3./ A tervezett beavatkozás, helyreállítás ismertetése 

4./ Tervezői, szakértői nyilatkozat 

5.1 Tételes szakértői költségbecslés 

Mellékletek: 

Költségbecslés és mennyiségszámítás 

Átnézeti helyszínrajz 

Fotódokumentáció 

Solymár, 2021. július hó 
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I .1 Bevezető, előzmények 

Visegrád Város Önkormányzatának megbízásából készítettem el jelen „Műszaki 
szakvéleményt'' a 202 I. május történt VIS MAIORjeHegükáreseményre 
vonatkozóan. 

2021 június 24-én helyszíni szemlét tartottam település vízelvezető rendszerében a 
2021. május 25-i esőzések okozta vis maior jellegű károk ügyében. 

Az Önkormányzat a káresemények bekövetkezését 2021. június l-én bejelentette. 

Az illetékes hivatalok (Katasztrófavédelem, Magyar Államkincstár) részéről is 
meE,>történtek a helyszíni ellenőrző szemlék, nyilatkozatukat, szakvéleményüket a 
kárra vonatkozóan írásban megadták (202L június 9-én). Előzetes helyszíni 
v1z:sg<:uai jegyzőkönyvében a Bizottság megállapította, hogy a bejelentés jogos, az 
esemény „vis maior" -nak minősül, és megállapította, hogy „A Csukavölgy utcához 
tartozó 28011 burkolt árok burkolata a nagy csapadék hatására 
összetöredezett, megbomlott, helyreállitása szükséges. " 

Az esemény megfelel a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/201 L (II.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A kár oka a hirtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék~ mely nem volt előrelátható és emberi beavatkozással sem 
lehetett volna elhárítani. A helyreállítás maior alapból támogatható. 

Önkormányzat a helyreállítására „vis maior" támogatási kérelmet nyújt be, 
mert a szakszerű munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többletköltségeket 
önerőből nem tudja biztosítani! 

Helyszíni szemtémen megállapítottam~ hogy a károsodás valóban megtörtént, 
javítása, biztosítása és Helyszíni méréseink szerint a 
Csukavölgy utcai árok összesen 148 fm hosszú, ebből csőáteresz 19 fin, a 
károsodással ténylegesen érintett lapburkolatos ill. nyílt árok 129 fin hosszú. 
Jelen Műszaki szakvéleményemet a 129 fm hosszú károsodott vízelvezető árkok 
helyreállítására vonatkozóan adom 

2. He!}tszín és a károsodott építménv ismertetése, kih;művek 

Visegrád település a Dunántúl északi részén a Duna jobb partján Dömös 
Dunabogdány között. 

c~ukavölgv utca <hrsz..: 2st>11i 

Visegrád Város déli részén található az ÉNy-DK irányú Csukavölgy utca és az ebből 
ÉNy irányba kiágazó Kilátó utca. Mindkét utca emelkedőben épült, családiházas 
beépítésű. A Csukavölgy utca ÉK-i oldalát és a csatlakozó Kilátó utca DNy-i oldalát 
kő támfal határolja. A támfalak ívesen kapcsolódnak egymáshoz. 



EBR42: 528 } 11. 

A mederburkolat az alábbiak szerint került kialakításra: 

- mederfenék 1 m széles betonlapburkolatos 
-mederoldal 80 cm magas 40*40* l 0 mederlapból, melyet 20 cm magas beton gerenda 
zár le 

A 2021május25-i heves esőzés a lapburkolatot több helyen felszaggatta, az elemeket 
kimozdította a helyükről. A kimozdult mederelemek több helyen elzárhatják az árkot, 
gátolják a víz elvezetését, a víz kiléphet az árokból és az aszfaltburkolaton, valamint 
a kertekben hömpölyög. A kimozdult mederlapok alá a víz befolyik, tovább károsítja 
a burkolatot. 

Közművek: 

A Csukavölgy utcában gázvezeték ( l 998-99-ben) és vízvezeték épült ( 1970-es 
években) és az út mellett az elektromos légvezeték és hírközlési kábelek tartóoszlopai 
is láthatók. 

3. A tervezett beavatko;,ást helyreállítás ismertetése 

A meglévő, sérült mederburkolatot teljes szerkezetben el kell bontani Tükörképzés 
után kerül visszaépítésre az új 15 cm vastag betonacél hálóval erősített betonba 
ágyazott mederburkolat (40x40xl0 cm vastag beton rnederlapokból). A mederlapos 
burkolatot 20 cm x 15 cm keresztmetszetű monolit vasbeton gerenda zárja. 

A fejgerenda felett a rézsűt rendezni kell. Az út felőli oldalon a fejgerenda és az útszé1 
közötti kimosott padkát zúzottkővel helyre kell állítani. 

Befejező munkák 

A kivitelezési munkák befejezése után a terepet és az utca árokfelőli padkáját 
rendezni kell. 

4. Tervezői, szakértői nvilatkozat 

Alulírott kijelentem, hogy Visegrád, esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok az 
önkormányzati tulajdonú Csukavőlb'Y utcában (hrsz: 280/1) tennészeti tényezőkre 
vezethető vissza. 

A heves esőzések hatására a Csukavölgy utcában a levonuló árhullám megbontotta a 
beton lapburkolatos árok mederburkolatát A károsodott árkok nem képesek elvezetni 
a levonuló vizeket, így az kilépve a mederből károsítja az útpályaszerkezetet, a 
közműveket, illetve a magáningatlanokat 
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Biztonság- és vagyonvédelmi okok miatt az árokburkolatot helyre kell állítani. 

A szakszerű munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többletköltségeket az 
Önkormányzat önerőből nem tudja biztosítani. 

Jelen műszaki szakvélemény a károsodott árkok veszélyelhárítására vonatkozik, 
fejlesztést, beruházást nem tartalmaz. Kizárólag a 9/201l(IL15.) korm. rendelet által 
megengedett, káresemény bekövetkezését megelőző, eredeti állapot heJyreállítását 
célzó beavatkozások szerepelnek a szakvé]eményben és a költségbecslésben. 

Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól, 
a helyreállítás kivitelezőjétől és a majdani tervezőtől egyaránt független vagyok 

Építteti/: Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 

Műszaki szakért{/: Schlick András egyéni vállalkozó 
KÉ-T~ VZ-T; SZVV-3.2; SZVV-3.5~ MMK 13-2481 

A tervezett építési tevékenvség helvszíne, megnevezése: 

VISEGRÁD, Esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok helyreáUítása az 

önkormányzati tulajdonú Csukavölgy utcában (280/1 hrsz.) 

A szakszerií és az érvényben lévő műszaki előírásokban (EUROCODE) MSZ) 
rögzített vis maior helyreállítási munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többlet 
költségeket az Önkormányzat teljesen önerőből nem tudja biztosítani. 

5. Tételes „S!,akért{fi kiJltséghecslés és mennviségs;ámítás 

Költségbecslésünkben szereplő árakat az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági 
adóról és az osztalékadóról, 18§( l) pontja szerinti szokásos piaci ár 
figyelembevételével határoztuk meg. 

lsd. külön mellékletben 

Solymár, 2021. július hó. 

Schlick András 
okl. építőmérnök 

KÉ-K; VZ-TEL; SZVV-3.2; SZVV-3.5; 
MMK13-2481 



HELYREÁLLiT ÁSI KÖLTSÉGBECSLÉS ÉS MENN"1SÉGSZÁMÍT ÁS 
VISEGRAD 

Esőzé$ek okozta \Ú maior jellegű árokkárok hetyreillitása az l.htkormáayzati tulajd.oruí Csuka völgy utdbaa (280!1 hnz..) 

EBR42: 528 311 

.l'!etlo NeUo 
Mennyi Mérték .E:gysqár 1-:IO'ségár kiiltség költség MENNYlSÉGSZ..-lMÍTÁS 

Sonzám si-g egység (An.yag) (numluuUj) (any11g) (mtmkadij) 

l. forgalomterelés táblákkal 5000 5 OOO 30000 30000 2x3 db 

12. ~ vízellátás l. 1Ktg 0 150000 0 150000 l költség 
l 5.} Korm. rrna. J:). §. 

szerinti füldos műszaki vezető 
3. 5 alk 0 60000 0 300000 5 x 1 alkalom 

lrutato árok KCSZltcSC 

4. kézi erővel 3J) db 0 30000 0 90000 3x 1 alkalnm 

5. F,;:lvonulá<>í létesítmények kihdyezé1'C LO 
~ 

0 200000 0 200 OOO 1 alkalom 
1i:11ua1masa 11 

kivitelezés íd~ére. építfümyHgok és 
6, i gépek uírnlására 100.0 ln2 l OOO 1 OOO 100 OOO LOO OOO lOmxlOm 

7. Köztnuszolgfiltatói szakfelili}~lct 

ff 
0 40000 0 160000 x l alkak>m 

K. Lezáró vb. Gerendák bontasa () 800 0 206 400 2"129 fm 

9. Károsodott mederburkolat lxmhisil 335,0 tn2 0 2 OOO (} 670000 (0,8 + LO + 0,8) x 129 fin 

10, Füldkiemdés iigyaz;it részére 50,3 m3 0 6000 0 301 800 335 x O,l5 

lL Ttíködcépzés nledcrburkolat részére 335,0 m2 Q 1200 (} 402000 335 x 1 
12, 129,0 m2 0 l 500 0 193 500 129 fm x 1,0 

C20-25 FN min. l)etO!l agynzar 

~ 
13, !KC!!.ZÍtise 50,3 35 ()()() 15000 1760500 754500 335 xOJ5 

Vb. 

14, 1saluzÍlsn 51,6 tn2 7 500 5 OOO 387 OOO 258 OOO 0,2 x 129x 2 



ll OOO 3 350000 685000 

OOO l29000 

64 500 

7 500 83 750 250 

1 OOO 64500 129000 

6 497 750 9 581 450 

Kh,itelezési költségek !'>'sz~ aettti: 16 U80 200 

0 

0 

Projeld kölhi'gek összt>sen nt'ttó: 
AFA27%: 

Projekt költségek összuen bruttó: 

160000 

900000 

150000 
450000 

17740200 
4789 854 

22 530054 

335m.2 

ll5 x 1 

2xl29111 
3351112x1 
129x l,O 



ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M 1:1000 

Visegrád, Csukavölgy utca - EBR42: 528 311 



FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
VISEGRÁD 

Esőzések okozta vis maior jellegű árokkárok helyreállítása az önkormányz,atj tulajdonú Csukavölgy 
utcában (280íl hrsz.) 

EBR42: 528 31 t 

l. kép 

2. kép 
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SCHLICK ANDRÁS EV. 
2083 SOLYMÁR. NAGYKOVÁCSI U. 22/C. 

E - m a i l : schlick t - o n 1 i n e . h u m o b i 1 . 0 6 / 3 0 / 9 7 7 4 - 2 1 1 

MŰSZAKI SZAKVÉLEMÉNY 

VISEGRÁD 
Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen 

történt partomlás stabilizációs munkái 

EBR42: 528 309 

Solymár, 2021. július hó 
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SCHLICK ANDRÁS EV. 
2083 SOLYMÁR, NAGYKOVACSI U. 22/C. 

E - m a i l : schlick t - o n 1 i n e . h u m o b i 1 : 0 6 3 0 I 9 7 7 4 - 2 l 1 

MŰSZAKI SZAKVÉLEMÉNY 

VISEGRÁD 
Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen 

történt partomlás stabilizációs munkái 
EBR42: 528 309 

Tsz: 100-15/2021 
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1./ Bevezető, előzmények 

2./ Helyszín és a károsodott partfal ismertetése, közmüvek 

3./ A tervezett beavatkozás, helyreállítás ismertetése 

4 ./ Tervezői, szakértői nyilatkozat 

5.1 Tételes szakértői költségbecslés 

Mellékletek: 

Költségbecslés és mennyiségszámítás 

Átnézeti helyszínrajz 

Fotódokumentáció 

Solymár, 2021. július hó 
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1. Bevezető, előzmén1,ek 

Visegrád Önkormányzatának megbízásából készítettem el jelen „Műszaki 
szakvéleményf'.> a 2021. május 25-én történt VIS MAIOR jellegű partfalkárosodás 
helyreállítására vonatkozóan . 

. június 24-én helyszíni szemlét tartottam az 550 hrsz. önkormányzati területen 
történt partomlás környezetében a vis maíor jellegű károk ügyében. 

Az Önkormányzat a káresemények bekövetkezését 2021. június l-én bejelentette. 

Az illetékes hivatalok (Katasztrófavédelem, Magyar Államkincstár) részéről is 
megtörténtek a helyszíni ellenőrző szemlék, nyilatkozatukat, szakvéleményüket a 

kárra vonatkozóan írásban megadták (202 l. június 9-én). Az Előzetes helyszíni 
vizsgálat jegyzőkönyvében a Bizottság megállapította, hogy a bejelentés jogos, az 
esemény „vis maior" -nak minősül, megállapította, hogy „Az 550 partfal 
suvadásnak indult, veszélyezteti a/elette és alatta lévii magántulajdonú ingatlanokat. 
ezért a helyreállitása indokolt szükséges. n 

A Belügyminisztérium és Partfalveszély-elhárítási Bizottsága 2021. 
június 18-án tartott helyszíni szemlét, melynek alapján az alábbi szakvéleményt 

fogalmazták meg: 
" Visegrádon, a vizsgált szakaszon megközelítőleg KÉ~K-NyDNy-í irányú László 
utca DDK-i oldalán található hrsz-ú lakóingatlan (jelenleg még nincs házszáma) 
előtti 550 önkormányzati kezelés11 partfal megcsú.szott. A kb. 8-9 m magas 
rézsií növényzettel sl1rűn fedett, meredeksége a károsodás 
jellege is nehezen állapítható meg. Becslés alapján, 80-85°-os lehet a d{)lése. Az 
Önkormányzat tqjékoztatása szerint, a partfalat támfal nem biztosítja. A lakóingatlan 
előtti, a partjaira nyíló bejáró kövezete megsüllyedt a par!fal élén lévő kerítés kb. 
15 m hosszban megbillent. A GeoTeszt Kft. (2006. március): Engedélyezési terv 
Visegrád, Szt. utcát érinto, 65., 65/A., 66., 67., 68„ 69., 70., 7 L és 72 jelű 
pincék hatástalanításához clmfí anyag térképi melléklete szerint az 525 hrsz-ú 
ingatlan alá 2 db pice is benyúlhat (a 83-as sorszámúak). Csapadékos időben 
a mozgás fokozódhat, ami mind a felette (Szent László utca 5 2 5 hrsz), mind az alatta 
lévő (Török utca hrsz) lakóingatlanok biztonságát veszé(vezteti, a 
beavatkozás indokolt. A két említett pincét fel kell tárni hatástalanítása után 
tervezhető a támfal megerlJsítése. A Szent László utca 525 hrsz-ú lakóingatlannál 
nyilvánvaló a veszé(vhelyzet, ugyanis ok jelentették az 
Önkormányzatnak a károsodást, ugyanakkor javaso{juk, ho1:,rya Török utca 533 hrsz
ú ingatlannál is .fi>Jyelmeztessenek a partfal károsodására, mivel az hatással lehet az 
ottani értékekre is. " 
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Az esemény megfelel a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/201 L (II.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak A helyreállítás vis maior 
alapból támogatható. 

Az Önkormányzat a károk helyreállítására „vis maior" támogatási kérelmet nyújt be, 
mert a szakszerű munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többletköltségeket 
önerőből nem tudja biztosítani! 

Helyszíni szemlémen megállapítottam, hogy a károsodás valóban megtörtént, a 
veszélyhelyzet mielőbbi megszüntetése szükséges. 

Jelen Műszaki szakvéleményemet a Visegrád, 550 hrsz. önkormányzati tulajdonú 
partfal 525 hrsz. és 533 hrsz. ingatlanok határán történt károsodásának 
helyreállítására, stabilizációjára vonatkozóan adom meg. 

2. Hel11szín és a károsodott építménv ismertetése. közművek 

Visegrád település a Dunántúl északi részén a Duna jobb partján Dömös és 
Dunabogdány között. 

A káreseménnyel érintett partfal az 550 hrsz.-ú az önkormányzat tulajdonú területen 
található, a felső partélen a Szent László u. 525 hrsz-ú, az alsó partoldalon a Török u. 
533 hrsz-ú lakóingatlanok határolják. 

A ,...., 9 m magas természetes partfal felülete növényzettel sűrűn benőtt 

Földtani leírás: 

A parffal anyakőzete a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján lévő 

Magyarország.felszíni.földtani térképe alapján a miocén andezit és piroklasztikumai 
(Dobogókői Andezit Fonnáció), ill. az ezekre rátelepüh1 negyedkori üledékek, a 

mozgások természetszeriileg érintették a felette elhelyezkedő pleisztocén-holocén 
korú talajzónát is. (3B melléklet) 

Az érintett terület alá két pince (83~ 85. jelű) is benyúlik a GeoTeszt Kft korábbi 
pincetanulmánya szerint. 
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A helyszíni bejáráson mindkét pincét felkutattam. A 85. jelű pincét az 533 hrsz. 
ingatlan tulajdonosa évekkel ezelőtt betömedékelte. a 83. jelű pince bejárható. 

L kép - a 83. jelű pince bejárata. a középső ajtó a képen 
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hossza: 13,25 m 
tal.pszélesség: .2,3 m 
fötcmagasság: 2,0 m 

2. kép - a 83 jelű pince belsej~ 

Vakolt fe lül.etü valamikori lakópince volt. A vakolat nagy részben már leomlott, 

alatta a töre.dezett andezit anyakőzet ép, omlás, szakadás nincs. 
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Közművek: 

2. ábra - a Török utca és Szent László u„ által határolt terület közműtérkép az 
E-közmű nyilvántartása szerint 

Az érintett területen a (kék~ 1970-es évek), villamos hálózat (piros) és a 
gyengeáramú hálózat (zöld) került kiépítésre. 

3„ A terve;ett beavatkozás, helvreállítás ismertetése 

partfal-stabilizációs munkák elvégzéséhez a beavatkozás előtt részletes 
geodéziai felmérésre, illetve talajvizsgálati jelentésen és geotechnikaí tervezési 
beszámolón alapuló kiviteli tervek elkészítése van szükség, mert jelen dokumentáció 
a veszély-elhárítási munkák kivitelezéséhez nem használható fel. 
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A partfalstabilizációs munkát két részben kell elvégezni (3. ábra). Az egyik ütemben 
a Szent László utca 525 hrsz. ingatlan felől egy mikrocölöpökkel gyámolított monolit 
vb. konzollemezt kell beépíteni ~ l 0 m hosszban a sérült, megsüllyedt betonba 
ágyazott kőburkolat elbontása után. A területet csak a szomszédos ingatlanokon 
keresztül kialakított ideiglenes felvonulási úton lehet megközelíteni, egyéb lehetőség 
a bontási anyagok kihordására és az építőanyagok behordására ill. a munkaterület 
mikrogépekkel történő megközelítésére nincs. 
A másik ütemben a Török u. 533 hrsz. ingatlan és az 550 hrsz. partfal alsó élén a 
meglévő lakóépület jobboldali traktusa mögött egy ZSE40 zsalukő szögtámfallal kell 
stabilizálni a partfalat szintén,..., l 0 m hosszban. Az épület bal oldala mögött töredezett 
andezit partfal található. Ezt a felületet le kell kopogózni, a fellazult kőzetdarabokat 
alpintechnikával el kell távolítani. 

Fúrt. vb. mikrocöiöp 

Kőzethorgony (6 mh) 

3. ábra - a tervezett helyreállítás sematikus ábrája 
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A szerkezetek méretezését állékonyságvizsgálatát a hatályos MSZ-EN 
(EUROCODE)· szabványok í.'.''?CliNni" kell elvégezni. 

Az EUROCODE szabvány szerinti anvagminöségek az alábbiak: 
C30/37-XC2-16-F2 
BSOO 

Betontakarás: 50 mm valamennyi vb. szerkezetnél. 

A munka megkezdése előtt a munkaterületről a munkavégzés során érintett 
· ingatlanokról részletes fotódokumentációt kell készíteni. 

Parfalstabiliyíciós munkák a; 525. hrsz. é."i a; 550 hrsz. partfal felső élén 

525. hrsz. ingatlanon fúrt mikrocölöpökkel gyámolított monolit vb. konzollemez 
készül, tömörített 15 cm vtg. homokos kavics ágyazaton. 
A cölöpök 300 mm átmérővel készülnek, 133 mm átmérőjű 4 mm falvastagságú 
acélcső C30/37-XC2 betonkiöntéssel. A konzollemez 30 cm vastag, 
kéregvasalással ellátott monolit vasbeton szerkezet, melynek hossza 10 méter, a 
szélessége 2,5 és 4 között változik. 

Megtámasztt'J szerkegt a; 533. hrsz., és az 550 hrsz. partfal alsó élén 

Alaptest 

C30/37-XC2 kéregvasalással ellátott monolit talplemez, amely 5 cm 

szerelőbetonra készül. 
alaptest 0,5 x xlO m méretű 

Felmenő szerke;et 
A falszerkezet 40 x 50 x 23 cm--es ZSK40 zsalukő C30/37-XC2 beton 

kiöntéssel, vasalással. A zsalukő fal lezárását 20 cm vtg vb. fedkő biztosí~ja. 
A vasalt zsalukő fal magassága 3,8 m (a vasaltbeton alaptest fölött). A támfal 
megfelelő stabilitását 1 m-enként elhelyezett kőzethorgonyok biztosítják A 
horgonyok hossza 6,0 m. 

zsalukő támfal hossza 10 fin 
támfal előtt, a talplemez fölött, valamint a támfal mögött stabilizált feltöltés 

készül. 

Jlí;telenités 

A szerkezet mögött 30 cm szélességű osztályozott kavics hátszivárgó kerül kiépítésre 

PVC vízkivezető csövekkel. 
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JJefeje;ő munkák 

A kivitelezési munkák befejezése után a terepet rendezni kell, a felső partélen lévő 
lakóingatlanokon keresztül kialakított ideiglenes feltáró utat meg kell szüntetni, a 
területet az eredeti állapot szerint helyre kell áUitani. 

4. Tervezői; szakértői nvilatkozat 

Alulírott kijelentem, hogy a VISEGRÁD, Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati 
területen történt partomlás természeti tényezőkre vezethető vissza. 

Biztonság- és vagyonvédelmi okok miatt a partfal veszélyelhárítási munkákat 
mielőbb el kell végezni. 

A szakszerű és az érvényben lévő miíszaki előírásokban (ElJROCODE, MSZ) 
rögzített vis maior helyreállítási munkák elvégzéséhez szűkséges jelentős többlet 
költségeket az Önkormányzat teljesen önerőből nem tudja biztosítani. 

Jelen műszaki szakvélemény kizárólag a veszélyelhárítási munkák elvégzésére 
vonatkozik Kizárólag a 9/201 l(II.15.) korm. rendelet által megengedett 
beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a költségbecslésben. 

Aláírásommal igazolom, hogy miíszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól, 
a helyreállítás kivitelezőjétől és a majdani tervezőtől egyaránt független vagyok. 

Építtető: Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 

Műszaki szakértő: Schlick András egyéni vállalkozó 
KÉ-T; VZ-T; SZVV-3.2; SZVV-3.5~ MMK 13-2481 

A ten'ezett építési tevékenvség helyszíne, megnevezése: 

VISEGRÁD, Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás 
stabilizációs munkái. 
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1: T 't l S k, ,,,,. k··1 , b l' , • " , , , 
J„ 1 e e es za ertm o tseg. ecs es es mennv1segszaniitas 

Költségbecslésünkben szereplő árakat az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági 
adóról és az osztalékadóról, 18§(1) pontja szerinti szokásos piaci ár 
figyelembevételével határoztuk meg. 

lsd. külön mellékletben 

Solymár, 202 l. július hó. 

ll 

Schlick András 
okl. építőmérnök 

KÉ-K; VZ-TEL; SZVV-3.2; SZVV-3.5; 
MMK13-248l 



SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGBECSLÉS ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS 

Visegrád. Szent László u. 550 hnz. önkormányzati termeten tört.:>nt partomlás stab:iliuidós mu.nkái 

l~BR42: 528 309 
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Visegrád, Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái 
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

Visegrád, önkormányzati tulajdonú 550 hrsz-ú és a Szent László u. 525 hrsz. lakóingatlan határán 
bekövetkezett partfalkárosodás helyreállítása EBR42: S28 309 

1. kép - (525. hrsz.) 

2.kép 

a 525 hrsz. ingatlan kerítése alól lesuvadt a partoldal az 550 hrsz. önkormányzati tulajdonú terület 
felé 
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3. kép - 533 hrsz. lakóépület az S25 hrsz. ingatlanról néive 

4. kép - 513 hm.. épület mögött az 550 hrsz. növ~nyzettel ben6tt partoldal 
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5. kép - az 550 hru. partfal a 83. jeJQ pince el6tere fetal nézve 

6. kép - 83. jelű andetítba vájt valamikori vakolt lakóplnce 



 
 

 
 
Összeállította: Zámodics Péter 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

 
Előterjesztés  

 
Döntés különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatásról 

szóló megállapodásának módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 84/2021. (IV. 20.) határozat alapján különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett 
személyszállítási szolgáltatásról szóló megállapodást kötött az Önkormányzat a Budapest 
Sightseeing Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Kft Önkormányzat közigazgatási területén turisták 
részére végez, úgynevezett Hop On Hop Off típusú buszos városnéző szolgáltatást, amely különcélú 
menetrend szerinti járatként közlekedik és a menetjegy előre meghatározott időtartamon keresztül 
korlátlan számú le- és felszállást tesz lehetővé. A megállapodás 2 hónap próbaidőre lett megkötve, 
azzal, hogy a 2 hónap próbaidő letelte után a tapasztalatok alapján kialakítanak egy havi 
szolgáltatási díjat, melyet a Szolgáltató fizet az Önkormányzat részére. 
 
A Kft a 2 hónap letelte után kérelmezte a Megállapodás 2 évre történő meghosszabbítását, azzal a 
feltétellel, hogy a helyi futballpálya öntözőrendszerének megvalósítását 600 e Ft-tal támogatja. 
 
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a kérelemről 

Visegrád, 2021. 07. 02. 
      Eöry Dénes 

                 polgármester



 
 

Határozati javaslat 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2021. (VII. ...) határozata 

 
Döntés különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatásról 

szóló megállapodásának módosításáról 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete 2 évre meghosszabbítja a Budapest Sightseeing Korlátolt 
Felelősségű Társasággal a 84/2021. (IV. 20.) határozat alapján megkötött különcélú 
menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatásáról szóló megállapodását a 
Kft-kérelmére, azzal a feltétellel, hogy a futballpálya öntözőrendszerének megvalósítását 600.000 
forint összeggel támogatja. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 



Kérelem járati engedély érvényességének meghosszabbítására 
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_ _____ )_f l~ 
Tárgy: Kérelem járati engedély érvényességének meghosszabbítására V iSEG RÁD v/:i_R _ ~ 
Feladó: Szalo Laszlo <laszloszalo@gmail.com> POLG.4RMESTérn HiVAT .LA 

----- - -- - - - --
Dátum: 202i. 06. 23. 13:01 Érkc::;:dt ---f ~~„.{~ 
Címzett: je~yzo@visegrad.hu, Dénes Eöry <polgarmester@vise~rad.hu> 2021 JúN 2 3. 11?:?-~ 
CC: Zsolt Tota <totazsolt@gmail.com>, Zakarya Hamdan - Madach Btq Hrteji i c v. ir.,- · - -;-c:~; id~:--·7--J„rl>-2~ 
<zakarya@hotelmadach.com> L 1 d~, \--a,&o - Jswrn 

---- - ----~~ _l_ ___ _ 

Tisztelt Dr. Szabó Ferenc Jegyző Úr! 
Tisztelt Eőry Dénes Polgármester Úr! 

Elsősorban szeretném megköszönni cégünk nevében a Tisztelt Önkormányzat és a Visegrádi 
TDM együttműködését a City Sightseeing Visegrád hop on hop off városnéző busz 
projektjében. 

Az elmúlt 2 hónap tapasztalatait összeszedte csapatunk pár mondatban, melyet csatolmány 
formájában érhetnek el. 

Mivel a 2 hónapos próbaidőszak véget ért, szeretném cégünk nevében kérelmezni a járati 
engedély érvényességének meghosszabbítását 2 évre. 

Cégünk örömmel tartja fenn az eddig is jól működő ingyen túrákat a helyi óvodásoknak és 
iskoláknak, továbbá a nyugdíjas és egyéb civil szervezeteknek. 

Ugyancsak fenn szeretnénk tartani azt az ajánlatunkat is, melyben ingyen túrákat biztosítunk a 
Tisztelt Önkormányzatnak és a TDM irodának. 

Ugyancsak fenn szeretnénk tartani azt az ajánlatunkat, melyben felületet biztosítunk buszaink 
hátulján vagy a fedélzeten, esetleg szórólapjainkon a helyi programok népszerűsítésére. 

Mindezen felül szeretnénk 600.000 Forint támogatást nyújtani a helyi futballpálya 
öntözőrendszerének megvalósítására. 

Járati engedély meghosszabbítást illető kérelmünket ugyancsak csatolmány formájában 
találják a Tisztelt Címzettek. 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm, 

Szaló Lószló 
Operatív Igazgató 
City Sightseeing Magyarország 
06209206602 

Budapest Sightseeing Idegenforgalmi és Szolgáltató KFT 
1075 Budapest Asbóth utca 14. 
Adószám: 14384282242 
Cégjegyzékszám: 01 09 901514 

2021. 06. 23. 13:19 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

84/2021. (IV. 20.) határozata 
 

Hopp on – Hopp of buszjáratok indításáról 
 

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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
az 51//2021. (III. 18.) számú határozat alapján engedélyezett külön célú menetrendszerinti 
díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatásra (Hopp on – Hopp of buszjáratok) 
járatengedélyt adok, Megállapodásban kerül meghatározásra a szolgáltatás módja, és 
feltételei. 

 
(A Megállapodás 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. április 20. 
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M E G Á L L A P O D Á S  
különcélú menetrendszerinti díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatás kapcsán 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Sightseeing Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1075 Budapest, Asbóth utca 14. 
cégjegyzékszám: 01-09-901514 
adószám: 14384282242 
képviseli: Fraknói Györgyi ügyvezető 
a továbbiakban: Szolgáltató 
 
másrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-12 
PIR törzsszám: 731081 
képviseli: Eöry Dénes polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat 
 
Szolgáltató és Önkormányzat együttesen: Felek között, az alulírott időben és helyen, az alábbi 
feltételek szerint. 
 
A Megállapodás tárgy 
 
1. Szolgáltató tájékoztatja Önkormányzatot, hogy Önkormányzat közigazgatási területén turisták 

részére kíván olyan díj ellenében végzett, úgynevezett Hop On Hop Off típusú buszos 
városnéző szolgáltatást nyújtani, amely különcélú menetrend szerinti járatként közlekedik és a 
menetjegy előre meghatározott időtartamon keresztül korlátlan számú le- és felszállást tesz 
lehetővé (a továbbiakban Szolgáltatás). 
 

2. Önkormányzat a Szolgáltatás megvalósítását támogatja a jelen megállapodásban rögzített 
módon és feltételekkel. 

 
A Megállapodás feltételei 

 
3. A jelen önkormányzati támogatás nem mentesíti Szolgáltatót a Szolgáltatás megindításához és 

működtetéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel (így különösen, de nem 
kizárólagosan tevékenységi engedély, műszaki, közlekedésbiztonsági feltételek, munkaügyi 
előírások) teljesítése alól, az ezeknek történő folyamatos megfelelés Szolgáltató kizárólagos 
kötelezettsége és felelőssége.  

 
4. A Szolgáltatás üzemeltetése nem járhat más közlekedési szolgáltató közszolgáltatási 

szerződésben foglalt jogainak sérelmével, továbbá működőképességének veszélyeztetésével, 
azaz Szolgáltató úgy köteles a Szolgáltatást végezni, hogy az a Volánbusz közlekedést 
semmilyen módon ne akadályozza. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat részéről 
is támogatott cél a város turisztikai vonzerejének, szolgáltatásainak növelése, ugyanakkor 
Önkormányzat számára elsődlegességet élvez a Volánbusz zavartalan működésének biztosítása. 
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5. Szolgáltató köteles folyamatosan biztosítani a városnéző buszok megfelelő műszaki és esztétikai 
állapotát; a Szolgáltatás biztonságos módon, kulturált megjelenésű buszokkal nyújtható. 

 
6. A menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyeket Szolgáltató a le- és 

felszállás időtartamára használhatja, akként, hogy az a tömegközlekedést ne akadályozza. 
 

7. A konkrét útvonal és megállóhelyek kijelölése külön egyeztetés és a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. §-a szerinti járati engedély kiadásával történik. 

 
8. Szolgáltató tájékoztatja Önkormányzatot, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala által ASZ-

01/000632/2013 számon kiadott engedéllyel (tevékenységi engedély) rendelkezik autóbusszal 
díj ellenben végzett személyszállításra, amely engedély különcélú menetrendszerinti járatra is 
érvényes. A hivatkozott engedély másolata a jelen Megállapodás 1. számú melléklete. 

 
A Megállapodás időtartama és megszűnése 
 
9. Felek a jelen Megállapodást 2 hónap próbaidőre kötik, azzal, hogy a 2 hónap próbaidő letelte 

után a tapasztalatok alapján kialakítanak egy havi szolgáltatási díjat, melyet a Szolgáltató fizet az 
Önkormányzat részére. 
 

10. A jelen Megállapodást bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával, 
60 napos felmondási idő biztosításával, felmondani. 

 
11. A jelen Megállapodást bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával 

azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el és 
a) a szerződésszegű magatartásával előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem hagyott fel, vagy 
b) a szerződésszegés olyan lényeges súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a jogviszony 

fenntartása nem várható el. 
 
Kapcsolattartás a Felek között 
 
12. Felek az egymás közötti kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében az alábbi 

kapcsolattartó személyeket jelölik ki: 
 

Szolgáltató részéről: 
Lakatos Ádám szakmai irányító 
e-mail: halhb2012@gmail.com 
telefon: 06/20 378-7935 
 
Önkormányzat részéről: 
Eöry Dénes polgármester 
e-mail: visegrad@visegrad.hu 
telefon: 06/26/398-255 

 
13. A jelen Megállapodással kapcsolatos általános egyeztetések, napi kommunikáció a jelen 

kapcsolattartó személyek és csatornák útján történnek, míg a jelen Megállapodással kapcsolatos 
jognyilatkozatokat a felek kizárólag írásban, igazolható módon kötelesek megtenni. 
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Egyéb rendelkezések 
 
14. Szolgáltató a 65 év feletti, és a 14 év alatti visegrádi állandó lakosok részére (igazolvány 

bemutatásával) ingyenes menetjegyet biztosít, továbbá Szolgáltató a visegrádi állandó lakosok 
(lakcímkártya bemutatásával) részére 50 %-os kedvezményes menetjegyet biztosít. 
 

15. Szolgáltató a visegrádi TDM iroda, és a révkikötő pénztárában menetjegy értékesítési 
lehetőséget biztosít. 
 

16. Szolgáltató tájékoztatja Önkormányzatot, hogy a Szolgáltatás próbaüzemét követően 
esetlegesen más, a Szolgáltató illetve a Szolgáltató tulajdonosainak érdekkörébe tartozó 
gazdasági társaság (projekt cég) útján kívánja a Szolgáltatást végezni. Önkormányzatnak a 
Szolgáltató személyében bekövetkező későbbi esetleges változással szemben elvi kifogása 
nincs, amennyiben az új szolgáltató is magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen 
Megállapodást, valamint vállalja és betartja valamennyi szükséges jogszabályi feltételt, hatósági 
előírást. 
 

17. Szolgáltató köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely a jelen Megállapodás teljesítésére kihatása lehet. 
 

18. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. 
Felek az esetleges jogviták vonatkozásában kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a 
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

19. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

Felek a jelen Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 egymással megegyező, eredeti példányban, az aláíráshoz szükséges felhatalmazással 
rendelkező képviselőik útján jóváhagyólag aláírják, és abból egy eredeti példányt átvesznek, mely 
átvételt aláírásukkal elismerik. 
 
 
Kelt: Visegrád, 2021. április ... 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 Fraknói Györgyi Eöry Dénes 
 ügyvezető polgármester 
 Budapest Sightseeing Kft. Visegrád Város Önkormányzata 
 
 
Mellékletek: 

• ASZ-01/000632/2013 számú tevékenységi engedély 



 
 

 
 
Összeállította: Zámodics Péter 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

 
Előterjesztés  

 
Döntés bérleti szerződés módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Rhus Hirta Kft 2021. május 4-én benyújtott egy kérelmet, miszerint a 2021. február 15-én 
megkötött, a 175/4 és a 175/5 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról szóló szerződést módosítani 
kívánja. A hatályos szerződés III. fejezetében meghatározott bérleti díj összege ÁFA mentesen 
szerepel, bruttó 200 e Ft összegben, amit az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény 
88. § (1) bekezdésére hivatkozva kéri a Kft visszamenőlegesen 200 e Ft+ Áfa/hó, azaz bruttó 254 e 
Ft/hó-ra módosítani. A többletköltség fedezetét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének 
Általános Tartalék kiadási előirányzata terhére biztosítja. 
 
 
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a kérelemről 

Visegrád, 2021. 07. 02. 
      Eöry Dénes 

                 polgármester



 
 

Határozati javaslat 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2021. (VII. ...) 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 254 e Ft/hó összegben állapítja meg. A szükséges fedezetet az Önkormányzat a 2021. 
évi költségvetésének Általános Tartalék kiadási előirányzata terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 



Visegrád Város Önkormányzata RHUS HIRTA Kft. 

2025 Visegrád, Fő út 81. 2025 Visegrád, Esztergomi út 16. 

Láng Anikó Pénzügyi Vezetői Dénes Judit ügyvezető 

Dr Szabó Ferenc Jegyző! 

részére 

Tisztelt Hölgyem! 

Tisztelt Uram! 

2021. február 15-én kelt, Bérleti szerződésre és az eddig kiállított számlákra hivatkozva, 

kívánom közölni, Könyvelőnk észrevételét, mely szerint a RHUS HIRTA Kft. Bérbeadási 

t evékenysége, az 

ÁFA törvény 88.1§-sa alapján, a mindenkori hatályos adójogszabályok szerinti ÁFA 

összeget,köteles kiszámlázni. 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Bérleti szerződés Ill. fejezeténél, a bérleti díj 

megállapításánál, javítani szíveskedjenek az alábbiak szerint, 

6. Felek a bérlemény bérleti díját közösen 200.000,-Ft + 27 % ÁFA/ forint/hó összegben 

állapítj ák meg. 

Az eddig kiállított számlákat is javítani szükséges. 

Kérem szíves megértésüket, 

Visegrád, 2021. május 04. 

Tisztelettel : 

Rhus Hlrta Kft. 
2025 Visegrád. E)ztergomi út 16. 
Cégjegyzékszám: 13·09-~8320 

Adósz~m: 194~024· 13 
Te"fbn-:-06-26/597 

E-mail: rhushirtavisegrad@gmail.com 
Levelezési cím: 

'2021 Oömbs. Álmos herceg u. 16. 

Dénes Judit 

RHUS HIRTA Kft. 
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amely létrejött egyrészről a 
Rhus Hirta Kft 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

Székhely: 2025 Visegrád, Esztergomi út 16 
Képviseletében: Dénes Judit ügyvezető 
Cégjegyzékszám: 13-09-198320 
Adószám: 10434024-2-13 
Bankszámlaszám: 10403648-50526782-70821001 

mint bérbeadó 

másrészről 

Visegrád Város Önkormányzata 
Székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Képviseletében: Eöry Dénes polgármester 
Adószám: 15393788-1-13 
mint bérlő 

-- --- - - - - - - - -. 

(a továbbiakban: bérbeadó és bérlő együtt: felek vagy szerződő felek) között alulírott napon 
és helyen, Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2021. (1. 14.) határozata 
alapánjött létre, az alábbi feltételek szerint: 

I. 
A bérleti szerződés tárgya 

1. Bérbeadó bérbe adja az ingatlan-nyilvántartás szerint 175/4 és a 175/5 helyrajzi számmal 
bejegyzett a valóságban 2025 Visegrád, Bányatelep alatt található bérleményében lévő 209 
m2 alapterületű önálló bejárattal rendelkező fedett, zárt, tolóajtóval felszerelt épületet 
(továbbiakban: Ingatlan). 
2. Jelen bérleti szerződés tárgyát az 1. pontban megnevezett ingatlan képezi, megtekintett 
állapotban - a továbbiakban: bérlemény. 
3. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy az 1. pontban megnevezett 
ingatlan bérbeadására jogosultsággal rendelkezik. 

II. 
A bérlet időtartama 

4. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra, 2021. január l-től 2021. december 31-ig 
kötik. A bérlő a szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant jelzett ideig állandóan használja. 
5. A bérlemény a bérlőnek jelenleg is birtokában van, így annak birtokba adásáról 
jegyzőkönyv nem készül. 

III. 
A bérleti díj 

6. Felek a bérlemény bérleti díját közösen 200.000.-Ft+O%áfa bruttó 200.000 Ft/hó azaz 
kettőszázezer forint/hó összegben állapítják meg. 
7. A bérleti díj tartalmazza a bérlő által a bérleményben általa esetlegesen fogyasztott 
közüzemi szolgáltatások díját. 
8. Bérbeadó tudomásul veszi illetve hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a bérlemény őrzéséről 
térfigyelőkamerák illetve riasztóberendezés felszerelésével gondoskodik. 
9. A Bérlő a 6. pontban megjelölt bérleti dijat minden hónap 15. napjáig köteles a Bérbeadó {; 
K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403648-50526782-70821001 számú bankszámlájára befizetni. 
Az első fizetési határidő: 2021. február 15. (ekkor 2 havi, január, február bérleti díj átutalása 

történik.) 1 Q" v 



IV. 
A bérlemény használata 

10. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész tartama alatt 
rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, illetve azért, hogy harmadik személynek nincs a 
bérleményre vonatkozó olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza, vagy 
akadályozza. 
11. A bérlő a bérleményt kizárólag tárolás, raktározás céljára használhatja. Ettől eltérő 
tevékenységet bérlő csak bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult végezni. 
12. A bérleményben végzett tároláshoz, raktározáshoz szükséges valamennyi hatósági és 
más engedély beszerzése, megléte, valamint a hatályos jogszabályi és egyéb előírások 

folyamatos betartása, betartatása bérlő kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. 
13. A bérlő a bérleményt rendeltetésszerűen, a jelen szerződésnek megfelelően 

használhatja. A jogosulatlan vagy rendeltetésellenes használatból eredő károk és költségek a 
bérlőt terhelik. 
14. A bérlő a bérleményben csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával eszközölhet 
bármilyen változtatást, átalakítást és felújítást. Szükség esetén a felek írásban rögzítik, hogy a 
tervezett átalakítás végrehajtását követően, a bérlő igényelhet-e költségtérítést, illetve, amikor 
a bérlő a bérleményt elhagyja, akkor köteles-e az eredeti állapotot helyreállítani. 
15. A bérlemény tisztántartása a Bérlő kötelezettsége és felelőssége. 
16. A bérbeadó köteles gondoskodni az épület állagmegóvásáról, karbantartásáról. 
17. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény állagában keletkezett kisebb hibák 
kijavításáról, melyek az ingatlanban a bérleti jogviszony ideje alatt a bérlő általi szokásos 
használat során keletkeztek. 

v. 
Egyéb rendelkezések 

18. A bérlő köteles tűrni az épület állagmegóvásával, karbantartásával kapcsolatos, 
valamint a bérbeadót terhelő javítási munkák elvégzését. 
19. Ha az épületben a bérlő vagy az érdekkörébe tartozó személyek magatartása miatt kár 
keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár/költség megtérítését követelheti. 
20. A bérbeadó az őt terhelő munkát úgy köteles elvégezni, hogy a bérlemény 
rendeltetésszerű használatát - lehetőség szerint - ne akadályozza. A munka megkezdéséről és 
várható időtartamáról a bérlőt bérbeadó előzetesen 15 nappal korábban írásban értesíti. 
21. Bérlő jogosult a bérleményt saját berendezési illetve használati tárgyaival ellátni. 
22. Ezen berendezések felett szabadon rendelkezhet és a bérleti szerződés lejárta, vagy 
megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, kivéve ha az a bérlemény 
állagának sérelmével jár vagy ha a bérbeadó a bérleti jogviszonyból fakadó követelései 
érvényesítésének érdekében törvényes zálogjogával él. 
23. A bérlő a bérleményben tárolt értékeit maga köteles biztosítani. 
24. A bérbeadó jogosult a bérleményt - bérlő tevékenységének zavarása nélkül -
rendszeresen ellenőrizni, annak rendeltetésellenes használatára felhívni a bérlő figyelmét. 
Amennyiben a bérlőnél a bérbeadó rendeltetésellenes használatból bekövetkezett kárt észlel, 
azt bérlő köteles saját költségén azonnali hatállyal helyrehozni, ellenkező esetben bérbeadó 
jogosult a kárt a bérlő költségén elhárítani. 

VI. 
A bérleti jogviszony megszűnése 
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25. A jelen határozott időre szóló bérleti szerződés a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII 
törvényben, valamint a jelen szerződésben meghatározott okokból mondható fel. 
26. Ha a bérlő a jelen szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb 
kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a 
határidő elteltét követően írásban azonnali hatályú felmondással élhet. 
27. Ha a bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt - a 
következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban felszólítani, a 
felszólítás eredménytelensége esetén a bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondással élni. 
28. A felek rögzítik, hogy sem a bérbeadó, sem a bérlő, átalakulása, jogutódlása, sem a 
bérlemény értékesítése, annak tulajdoni viszonyában bekövetkező esetleges változás nem 
szolgálhat indokként jelen bérleti szerződés felmondásához, változtatásához. 
29. A jelen bérleti szerződés megszűnésének időpontjára a bérlő köteles a bérleményt 
ellenkező tartalmú írásos megállapodás esetét kivéve, minden ingóságától kiüríteni a bérleti 
szerződés kezdete kori tiszta állapotban a bérbeadónak visszaadni. 

VII. 
Jogviták eldöntése 

30. Amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogvita merülne fel a jogvita 
eldöntésére kikötik hatáskörtől függően a Szentendrei Járásbíróság vagy a Budapest környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

VIII. 
Egyéb kikötések 

31. A felek megegyeznek abban, hogy a közöttük korábban létrejött Bérleti Szerződést 
2020. december 31-ével hatályon kívül helyezik, a 2020-as évre vonatkozó, a bérleti díjjal 
kapcsolatos vitát tárgyalásos úton rendezik. 
32. A felek jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak érvényességéhez az szükséges, 
hogy a felek azt egymással a jelen szerződésben rögzített címükre ajánlott, tértivevényes 
küldeményként adják fel , vagy a küldeményt e-mailen, igazolható módon küldjék el. 
33 . A felek vállalják, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mindenkori 
jogutódjaikra nézve is kötelezően alkalmazható lesz. 
34. Az ingatlan értékesítése esetén a bérbeadó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 
az új tulajdonosokra szállnak. 
35. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely módosítása vagy 
kiegészítése kizárólag írásban, kifejezett szerződésmódosítással érvényes. 
36. A jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény rendelkezései az irányadóak. 
A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, helybenhagyólag cégszerűen 4 példányban aláírták. 

Visegrád, 2021. február 15. 
Rhus Hirta Kft Visegrád Város Önklrmányzata 
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Összeállította: Ombodiné Németh Nikoletta 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

 
Előterjesztés  

 
Rigó utca szennyvízelvezetéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Visegrád Város Önkormányzata Visegrád, Rigó utca viziközmű szolgáltatásba való bekapcsolását 
kívánja megvalósítani, mely 5 x 1,0 m3/nap =5,0 m3/nap szennyvízelvezetés szolgáltatást igényel.  

A végleges közműnyilatkozat kiadása céljából - mely a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez 
szükséges - Vállalási nyilatkozatot, majd ez alapján Gazdasági megállapodást kell aláírnunk. A 
vállalási nyilatkozatban az igénylő vállalja, hogy a meglévő szennyvízelvezető rendszerhez 
csatlakozó szennyvízhálózat bővítés következtében jelentkező szolgáltatási igény kielégítéséhez 
szükséges főművi fejlesztéshez szükséges hozzájárulást megfizeti a DMRV Zrt.-nek, mely a 
Visegrád, Rigó utca esetében 1.079.500 Ft befizetési kötelezettséget jelent.  

Az igényelt szolgáltatás mennyiség: 

Szennyvíz:   5,0 m3/nap 

Megfelelő főművi fejlesztési hozzájárulás fajlagos értéke: 

Szennyvíz:  170.000,- Ft/m3/nap+ ÁFA 

A főművi fejlesztési hozzájárulás összege: 

Szennyvíz:   

5,0 m3/nap x 170.000,- Ft/m3/nap = 850.000,- Ft + 229.500,- Ft ÁFA = 1.079.500,- Ft 

Visegrád, 2021. 07. 01. 

      Eöry Dénes 

                 polgármester 



 
 

 

 

Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2021. (VII. ...) határozata 

Rigó utca szennyvízelvezetéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rigó utca csatornázásával kapcsolatban a 
DMRV Zrt-vel (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) Gazdasági Megállapodást kötök a 
szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás feltételeinek biztosítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 



,,. 

VISECRAD 
Város 

POLGÁRMESTERE 

Összeállította: Balassáné Hegyi Adrienn 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

Előterjesztés 

A Jaka Trade Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 49/2021. (III. 18.) határozata a Visegrád, 
Panoráma út 23. és környezete (volt MNB üdülő) telepítési tanulmánytervének befogadásáról szólt: 

„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 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § tekintettel, az alábbi döntést 
hozom: 

1) befogadom a Visegrád, Panoráma út 23. és környezetére, a (volt MNB üdülő) Pagony 
Kft. generáltervező által készített telepítési tanulmánytervet, 

2) Visegrád hatályos településrendezési eszközeinek módosítására településrendezési 
szerződés (TRSZ) előkészítését tartom szükségesnek." 

A szerződés előkészítésének folyamata során a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Turisztikai 
Bizottság a telepítési tanulmányterv kiegészítéseként kért egy láthatósági bemutatást a tervezett fejlesztésről, 
ami elkészült, és jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Ezzel párhuzamosan elkészült a településrendezési szerződés tervezete is, amely szintén az előterjesztés 
mellékletét képezi. 

Visegrád, 2021. július 2. 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 ! 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 ! 26 398-163 

e-mail: visegrad(u:visegrad.hu web: www.viscgrad.hu 
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~ö;/Dénes 
polgármester 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VII .... )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. 

(A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

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

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 í 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 í 26 398-163 

e-mail: visegrad(u,Yisegrad.hu web: W\VW.visegrad.hu 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
(TERVEZET) 

Amely létrejött egyrészről 
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/2021 

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 

J aka 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 Bemházó) 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 Bemházó 1/1 arányban tulajdonosa az Ingatlannak. A Bemházó a Szabályozással érintett 
területen a jelen szerződés 2.2 pontban hivatkozott Telepítési Tanulmánytervben 
meghatározott beépítési paramétereknek megfelelő szálloda beruházást kíván megvalósítani. 
Bemházó 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 bemházása 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 Bemházóval, 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 

Visegrád Város Önkormányzata 
Eöry Dénes 
polgármester 

Önkormányzat 

Jaka Trade Kft 
Gáspár Balázs ügyvezető 

Beruházó 

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

(cím, szám) 
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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 felme1ülő, jogszabály által alát,1.masztott 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 az Önkormányzat Polgármestere /2021. 
( ........ ) önkormányzati 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. 

3.2. Fizetési kötelezettség vállalás: 

Visegrád Város Önkormányzata 
Eöry Dénes 
polgármester 

Önkormányzat 

Jaka Trade Kft 
Gáspár Balázs ügyvezető 

Beruházó 

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

(cím, szám) 
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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 117 42087-15393788számú 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 
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. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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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. 

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. rendell<:ezései 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. 

Visegrád Város Önkormányzata 
Eöry Dénes 

polgármester 
Önkormányzat 
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Jaka Trade Kft 
Gáspár Balázs ügyvezető 

Beruházó 
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................ ügyvéd 
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VISECRÁD 
Város 

POLGARMESTERE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

ELŐTERJESZTÉS 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

A veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri határozattal - 100/2021. (V. 13.) - a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 115. § (1) - (2) bekezdés alapján nemzeti 
eljárásrendben közbeszerzési eljárást indítottam a „Visegrádi Lang-ház felújítása" tárgyban. 

A felhívás a határozatban szereplő 5 Gazdasági Szereplő számára került megküldésre. 
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021. 06. 24 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 
darab, azaz egy ajánlat érkezett. 

Ajánlattevő neve: 

1. Geoszolg Mélyépítő és Vállalkozói Kft. (Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 
27.) nettó ajánlati ár: 56 676 201 Forint. 

2021. június 28-án ajánlatkérő felkérte ajánlattevőt a hiányosságok pótlására. 

A hiánypótlás határideje: 2021. június 30. 16.00 óra volt. 

A hiánypótlást az ajánlattevő nem teljesítette. 

A Bíráló Bizottság ülésére 2021. június 30-án 17 órakor került sor. 

A Bíráló Bizottsági ülés jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi, a bírálóbizottság 
megállapította, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében eredménytelen az 
eljárás. 

A Kbt. 27. §. (5) bekezdése szerint a testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy hozza meg döntését. 

Visegrád, 2021. 07. 02. 

2025 Visegrád, Fö utca 81. telefon: 00 36 ! 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail: visegrad(rfvíscgrad.hu web: www.viscgrad.hu 

Eöry Dénes 
polgármester 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VI . ... ) határozata 

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

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a 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 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 ! 26 398·255 26 398-090 telefax: 00 36 ! 26 398-163 

e-mail: visegracl(ijvisegracl.hu web: www.visegracl.hu 
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Jf6}v ry 
BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV 

szakvéleménv és döntési javaslat a közbeszerzési eljárás lezárásáról 

„Visegrádi Lang-ház felújítása" tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része (nemzeti eljárás) szerinti eljárásrendben, a Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán 

Helyszín: A bírálóbizottsági ülés a tagok egybehangzó akaratnyilatkozata alapján, elektronikus úton kert.ilt 
megtartásra. 

Bírálóbizottság tagjai: 
dr. Szabó Ferenc - a bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező elnöke és a 
bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja, 
Balassáné Hegyi Adrienn - a bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, 
Ónodiné Cseke Antónia - a bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja, 
Herold Mária - a bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja. 

I. Előzmények: 
A Visegrád Város Önkormányzata "Visegrádi Lang-ház felújítása" tárgyában Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2021. június 9-én küldte meg az EKR rendszeren keresztül az alábbi 
cégek részére: 

GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.) 
KAMMERER ENDRE Építőipari Kft. (székhelye: 2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 3.) 
HABBETON Kft. (székhelye: 3300 Eger, Vasút út 8.) 

- NÉ&PA Kft. (székhelye: 2635 Vámosmikola, Alkotmány utca 20.) 
GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 146.) 

II. Beérkezett ajánlat: 
Az ajánlattételi határidőig, azaz 2021. június 24„ 10:00 óráig az alábbi cég nyújtott be ajánlatot az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül: 

GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.) 
ajánlata az alábbi: 
Az 1. értékelési szempontra (Ajánlati ár (nettó Ft)) tett ajánlata: nettó 56.676.201,-Ft. 
A 2. értékelési szempontra (A szerződésben előírtak szerinti szakember 26612013(VII.J1.) Korm. rend. MV
É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat (min. 0 hó max. 
36 hó)) tett ajánlata: 36 hó. 

IIL Ajánlat hiánvpótoltatása: 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján 2021. június 28-i kiküldéssel felkérte az ajánlattevőt, a 
GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft-t (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.) a 
hiányosságának pótlására. A hiánypótlás benyújtásának határideje 2021. június 30., 16:00 óra volt. 

Hiánypótlási felliívás tartalma: 



„Előírás: 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) a felkért Gazdasági szereplők részére 
kiadásra került - a közbeszerzési eljárás dokumentumainak részeként - az ajánlat beny4jtásával kapcsolatos 
Útmutató (továbbiakban: Útmutató). A hivatkozott Útmutató 4. pontjában Ajánlatkérő részletezte az 
ajánlatot alkotó okmányok körét. A 4. ponton belül a 4.13. alpont tartalmazza azt a nyilatkozatmintát, 
amellyel Ajánlattevő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez szükséges információt igazolni 
tudja. 
A hivatkozott nyilatkozatmintát az Útmutató Nyilatkozatmintákat tartalmazó fejezetének 3. számú melléklete 
tartalmazza. A Nyilatkozatminta megnevezése: „A szerződésben előírtak szerint (és a Kbt. 76. § (3) bekezdés 
b) pontja szerinti értékeléshez) megnevezett szakember bemutatása". 
Az Ajánlattételi felhívás 112.5. pontjának 2. értékelési szempontja értelmében az Ajánlattevőnek ajánlatának 
értékelésre kerülő részeként meg kellett határoznia a szerződésben előírtak szerinti szakember 26612013 
(Vll 11.) Korm. rend. MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati ;dön felüli szakmai 
tapasztalatát minimum 0 hónap és maximum 36 hónap közötti időtartamban. Ennek megfelelően az 
Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott felolvasólapon a 2. értékelési szempontra 36 hó megaJánlást 
tett. 

Hiá11yosság: 
Ajánlattevő ajánlatának részeként nem megfelelő formában és tartalommal nyújtotta be a „A szerződésben 
előírtak szerint (és a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez) megnevezett szakember 
bemutatása" megnevezésű nyilatkozatát. Az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban található táblázat öt 
információ-kérő oszlopa közül csak az első oszlop kapcsán adott választ, míg a többi információ-kérés 
_esetében a válaszadásra rendelkezésre álló, adatokkal kitölthető cellákban válasz nem került megadásra. 
Továbbá Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatot nem írta alá cégszerűen. 

Hiá11ypótlás módja: 
Kérjük az EKR rendszeren keresztül szíveskedjenek benyújtani az adatokkal megfelelően kitöltött és cégszerű 
aláírással, valamint dátummal ellátott „A szerződésben előírtak szerint (és a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti értékeléshez) megnevezett szakember bemutatása" megnevezésű nyilatkozatukat. " 

A Bírálóbizottság egységes észrevétele a hiánypótlás kapcsán az alábbi: 
- Az Ajánlattevő határidőre nem teljesítette a hiánypótlás benyújtását. 

IV. Érvénvesség vizsgálata: 
A Bírálóbizottság megvizsgálta a beérkezett ajánlatot és az alábbiakat állapította meg: 
A Bírálóbizottság megállapította, hogy a GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (székhelye: 
2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.) benyűjtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. Az benyűjtott ajánlat nem tartalmazza teljeskörűen valamennyi előírt dokumentumokat, 
amelyek közül az alábbi dokumentum nem került benyújtásra: 
Ajánlattevő ajánlatának részeként nem megfelelő formában és tartalommal nyűjtotta be a „A szerződésben 
előírtak szerint (és a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez) megnevezett szakember 
bemutatása" megnevezésű nyilatkozatát. Az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatban található táblázat öt 
információ-kérő oszlopa közül csak az első oszlop kapcsán adott választ, míg a többi információ-kérés 
esetében a válaszadásra rendelkezésre álló, adatokkal kitölthető cellákban válasz nem került megadásra. 
Továbbá Ajánlattevő a benyűjtott nyilatkozatot nem írta alá cégszerűen. 
Az Ajánlattevő nem nyűjtotta be hiánypótlását az előírt határidőig, azaz 2021. jűnius 30, 16:00 óráig. A 
korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során pedig már nem pótolható. A bírálóbizottság 
megállapította, hogy a GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, 
Szent Imre utca 27.) benyűjtott ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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V. A Bfrálóbizottság dö11tési iavaslata az eljárás eredmé11yére vo11atkozóa11: 
• A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy nyilvánítsa a GEOSZOLG Mélyépítőipari és 

Vállalkozói Kft. (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.) benyújtott ajánlatát a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem 
tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, így ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

• A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
eredménytelen az eljárás, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra. A Bírálóbizottság 
javasolja a Döntéshozónak., hogy állapítsa meg a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenségét. 

A Bírálóbizottság tagjainak további észrevétele nem volt. 

Jegyzőkönyv lezárva: 2021. június 30„ 17:00 óra 

Jegyzőkönyvet készítette és hitelesítette: 
i)l\KOrtnéÍ 

Pi.~~( 1;\ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• •(>\••• 

dr. Szabó Ferenc 9 
jegyző 
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	Rhus Hirta Kft 2021. május 4-én benyújtott egy kérelmet, miszerint a 2021. február 15-én megkötött, a 175/4 és a 175/5 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról szóló szerződést módosítani kívánja. A hatályos szerződés III. fejezetében meghatározott bérl...


