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VISECRAD 
Város 

POLGÁRMESTERE 

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

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

összehívom 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
Az ülés időpontja: 2021. augusztus 12. (csütörtök) 17:00 óra 

Napirendi javaslat 
1. Fizetős parkolás bevezetéséről, szakértő kíválasztásáról 

Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

2. A „Lang-ház" felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő : Eőry Dénes polgármester 

3. Településrendezési eszközök módosításáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

4. „visegrádi" névhasználati kérelemről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

5. Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

6. Visegrád települési klímastratégia kídolgozása klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálással (KEHOP-1.2.1.) projekt 3. számú szerződésmódosításáról 
Előterjesztő : Eőry Dénes polgármester 

7. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

8. „Visegrock Fesztiválnak" a 484/2020. (Xl. 10.) Kormányrendelet 6/E. §szabályai 
keretén belüli megrendezéséről 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

9. Polgármesteri jutalomról 
Előterjesztő: Schuszterl Károly alpolgármester 

10. A 2021. évi városi kítüntetések adományozásáról - ZÁRT 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Visegrád, 2021. 08. 10. 
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VISECR_AD 
Város 

POLGÁRMESTERE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette: Eőry Dénes 

Előterjesztés 

Fizetős parkolás bevezetéséről, szakértő kiválasztásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Városfejlesztési Bizottság korábban tárgyalta a fizetős parkolás visegrádi bevezetésének 
lehetséges módjait. 
Speciális szakértelem szükséges a parkolási tender elkészítéséhez, amely biztosítani tudja a 
közbeszerzés, versenyeztetés lebonyolítását, a legjobb szolgáltató kiválasztását. 

A feladatra vonatkozó ajánlatok beérkeztek. 

Kérem, a határozati javaslat elfogadását. 

Visegrád, 2021. 08. 10. E~c 
polgármester 

~ ~ t'---

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 ! 26 398-1 63 

e-mail : visegrad@visegrad.hu web: W\\>v.visegrad.hu 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 12.) határozata 

Fizetős parkolás bevezetéséről, szakértő kiválasztásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. ajánlata alapján megbízza a Bartex Group Kft-t, hogy szaktanácsadóként működjön közre a 

visegrádi fizetős parkolási rendszer kialakításához, az alábbiak szerint elsődlegesen: 
1.1. a kiírandó parkolástechnikai pályázat előkészítése során műszaki megoldási javaslat, 

forgalomtechnika, parkolási rendelet előkészítése, beruházási és üzemeltetési tervezet, 
üzemeltetési rendszer kiépítése, pénzkezelési szabályzat elkészítése, 

1.2. másodlagos feladatok részletesen a Megbízási Szerződésben kerülnek 
meghatározásra, 

2. a megbízási díj a költségvetési rendelet tartaléka terhére kerül kifizetésre. 

(A Megbízási Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 

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

2025 Visegrád, Fö utca 81. telefon: 00 36126 398-255 26 398-090 tekf<uc 00 36 ! 26 398-163 

e-mail: risegraM1,visegrad.hu web: www.viscgrad.hu 



., 

ÉRKEZETT 

Feladó: József Bartuszek <bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu> ZOZl AU6 0 9. 

Date: 2021. aug. 5., Csü 10:50 'JE:ó-'~ -f 

,::, .. '. · :~~0::'.'.'.;,~~,~~ ;;;~ 
• •• - w ·- - r •. „ 1•1 

t ii::::,;n ·2n·n AUG 0 9. i/':i8-f' 
U- \ 1;~0 \ 

Subject: BARTEX GROUP _VISEGRÁD_AJÁNLAT_V-1.pdf 

To: "Dr. Szabó Ferenc" <jegyzo@visegrad.hu> 

Tisztelt Dr. Szabó Ferenc Úr, 

1 - -

- MollOk;;;··· - ·~~\""''" _ ___ __,_-----~-
Visegrádi Polgármesteri Hivatal/ Jegyző 

Mellékletként küldöm az ajánlattételi felhívásra készített ajánlatunkat. 

Bízunk benne, hogy ajánlatunk teljes mértékben megfelel az Önök elvárásainak 

és minket választanak a megbízás teljesítésére. 

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bármi kérdése, vagy kérése lenne, úgy kérem forduljon 

hozzám bizalommal! 

Várom megtisztelő válaszát! 

Az alábbi dokumentumban található konkrét ajánlatunk: 

Üdvözlettel: 

Bartuszek József 

Ügyvezető igazgató 



Mobile:(+36-30) 97-84-952 

Viber: {+36-30) 97-84-952 

Skype: bartujoi 

E-mail: bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu 

Web: www.bartexgroup.hu 



, 
Arajánlat 

az 

„rÍ(/og<í ta11<ic.wultisi szolgtiltattisok megbfzcisi szerzó'dés keretein he/iil Visegrád vtíros 
küzigazgattísi lwt<Írtí11 heliil iizeme/ő parko!tJ/uíl<ízat parkoldsteclmikai, Smart Ci(I' 

re11dszeré11ek kiépítése ttírgyába11 ", 1158-312021 

ajánlattételi (·elhívás keretein belül. 

.Árajánlat tartalma 

Mellékletek 

b 

Árajánlat 
Céginformációs Adatlap 

Banksz{1111lakivomtl 
Cégkivonat 

Alúirús-Minta 
Ajúnlattétcli nyilatkozat 

Nyilatkozat vállozásbejegyzésröl 
Nyilatkozat Kbt 66§ (6) bekezdése ulu1~iú11 
Nyilatkozat Kbt 67§ (])bekezdése alapján 

Nyilatkozat Kbt 62§ bl:!kezdése alupjim 

x 
. 1. 

Burtex Group Kft • 1026 Budapest, Endrödi Sándor utc 27 C. · Web: bartexgroup.hu • Tcl:+36 30/ 978-4952 • 
Maii: lrnrtuszek.jozsct@burtcxgmup.hu 



Árajánlat 

„Atfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés keretein belül Visegrád város 
közigazgatási határán belül í.izemelö parkolóhálózat parkolástechnikai, Smm1 City 
rendszerének kiépítése tárgyában" e„ I 158-3/2021 ajánlattételi felhívás tekintetében 

1) Az á1·ajánlatot benyújtó adatai 

Név: Bartex Group Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: l 026 Budapest, Endrödi Sándor utca 27. C. ép. 
Cégjegyzékszám: 01-09-337548 
Adószám: 26656553-2-41 
Képviseli: Bartuszek József Imre, ügyvezető 

2) Árajánlatot benyújtó kapcsolattartójának adatai 

Név: Bartuszek József Imre 
E-mail: lm.rt111.0.9ilí:2dflfl ba rlG.>if!. rQ1.!.nJ.LL! 
Telefon: +36309784952 

3) Árajánlat típusa: 

Teljes körű 

4) Árajánlat tárgya: 

1158-3/2021 „Átfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szenődés keretein belül 
Visegrád város közigazgatási határán belül üzemelő parkolóhálózat 
parkolástechnikai, Smart City rendszerének kiépitése" 

5) Teljes mennyiség: 

• Visegrád Város Önkormányzata által kiírandó parkolástechníkai pályázat 
előkészítő munkálataiban (műszaki megoldási javaslat, forgalomtechnika, 
parkolási rendelet előkészítése, beruházási és üzemeltetési tervezet, üzemeltetési 
rendszer kiépítésének támogatása, pénzkezelési szabályzat elkészítése) történő 
közreműködés szaktanácsadóként. 

• Visegrád Város Önkormányzatának a leendő bérlőkkel, (megkeresett 
gazdálkodó szervezetekkel, közintézményekkel) történő szerzödéskötésével 
kapcsolatos szakterületéhez kapcsolódó tanácsadás. 

• Visegrád Város Önkormányzatának a jövőbeni szerződéses kapcsolatba kerülő 
partnerekkel történő napi szintű kapcsolattartást. Részükre a jelen szerződéssel 
érintett feladatokhoz kapcsolódóan bevezetett üzleti megoldásokkal, illetve 
egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban az egyedi megállapodások szerint 
-szükség esetén- tanácsadási támogatás nyújtása. 

h /J 

··-·-·-.----·--··-·--·------------····-···-----·-··-··--=-1--:--··---------·-----··-··--·------·------·---·-·--·-----, !' 
Bartex Group Kft • 1026 Budapest, Endrődi Sándor utc 27 C. •Web: bartexgroup.hu • Tel:+36 30/ 978-4952 • , r 

Maii: ba1tuszekjozsef@bartexgroup.hu 



6) Ajánlattételi ~ír, nettó és bruttó vállalkozói dfj: 

Nettó: l. 980.000 HUF azaz, egymillió-kilencszáznyolcvanezer forint 
Bruttó: 2.514.600 HUF azaz, kétmillió-ötszáztizennégyezer-hatszáz forint 

7) Teljesítés: 

1158-3/2021 „Átfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés keretein belül 
Visegrád város közigazgatási határán belül üzemelő parkolóhálózat parkolástechnikai, 
Smart City rendszerének kiépítése" felhívásban foglaltak szerint, szakértő munkatársak 
bevonásával. 

8) Ajánlati kötöttség: 

Ajánlattételi határidő lejárta utáni 60 nap. 

9) Ajánlat kelte: 

Budapest, 202 l. augusztus 06. nap 

.... 
- .J -

--~ ~~~~ 
Bartuszek Józseflmre ·-j;/ 

ügyvezető 

8artex Gim:p Hit 
;.· ·: :· t:'25 Bp. Eoe·;'ii1 S-:.."':i!l: u "i.l!c 

AOOl.láöl: 2\iW>553-241 
~fit.!<tl.llim: 01--09-337$18 

Bartex Croup Kft • 1026 Budapest, Endrődi Sándor utc 27 C. •Web: bartexgroup.hu • Tel:+36 30/ 978-4952 • 
Maii: bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu 



Céginformációs adatlap 

le. .eg neve Bartex Group Kft 

Székhelyének címe 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27 C. 

Levelezési címe 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 65/B 

Cégjegyzékszám 01-09-337548 

Nyilvántartó cégbíróság neve Fővárosi Törvényszék cégbírósága 

Adós7itma 26656553-2-41 

A közbeszerzési eljárásban 

alkalmazott bankszámlaszáma HU43109180010000010575580007 

relefön +36309784952 

Fax -
E-mail cím bartuszek. iozsef@bartexrrroun.hu 

Internet (URL) cím bartexgroup.hu 

~égjegyzésre jogosult vezető(k) 

neve; beosztása; 
lBartuszek József Imre, ilgyvezető 

Bartuszek Olívia, ügyvezető 

Jelen eljárásban kapcsolattartásra 

jogosult személy neve Bartuszek József Imre 

- telefonszáma H-36309784952 

- telefax száma 

- E-mail címe "' "" ~ek. iozsefr@hartexrrro11n,h11 

Melléklet: Az ajánlatban csatoljuk az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 

jogosult szcmélyaláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű 

másolatát. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

Bartex G roup Kft • 1026 Budapest, Endrödi Sándor utc 27 C. • Web: bartexgroup.hu • Te!:+ 36 30/ 978-4952 • Maii: 
baiiuszek.jozsef@bartexgroup.hu 



Q UniCredit Bank 
BA.'\KSZÁ~fLAKIVONAT 
Telefonbank +36-I-325-3200 
www.unicreditbank.hu ínfo@unicreditgroup.hu 
Adószám: Hi325737-4-14 Cg. 01-10..041348 - SMFT (B!C): BACXHUHB 

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés 

Pénzforgalmi számla (A la carte számla) 
IBAN 

109180010000010575580007 HUF 
rIU43 1091 800100000105 7558 0007 

2. Kivonat időszaka 

3. Kivonat száma · 
1057558 

BARTEX GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSA 4. Oldalszám 
BUDAPEST 5. Számlavezető fiók 

ENDRŐDI SÁNDOR UTCA 27 6. Fiók címe 
1009 7. Hitelkeret 

2021.06.0 l . 2021.06.30 

6 
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TÖRÖKVÉSZI FIÓK 

BUDAPEST 



A DOKUMENTUM 
. . ELEKTRONIKUSAN 

: ~ ~emzeti AcJ?· HITELESÍTETI 
es Vámh1varal ----------.--· •. 

" HltcteSSro e=~&ui!stttez 
KAmNlSOt~ IDE 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságn 

Iktatószám: 6899356203/2021/NA V 
Ügyintéző: Sáfár Erika 
Telefonszám: (1) 427-5774 
Ügyszám.: 8010138091 

ADÓIGAZOLÁS 

=-=;:Ef~i~~'M.' -·· 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások - alapján 
igazolom, hogy 

Bartex Group Korlátolt Felelősségű Társaság 
26656553-2-41 

1026 BUDAPEST ENDRŐDI SÁNDOR UTCA 27/C. 

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott 
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. 

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Visegrád Város Önkormányzata eljárásához adtam ki. 

Adózó az igazolás kiadásakor nem részesül fizetési kedvezményben. 

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. 

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó" és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó 
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat. 

BUDAPEST, 2021. július 29. 

Ellenőrzési azonosító: 1951239795092181267623230 

Vörös Attila 
igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

Sáfár Erika 
Ugyintézó 

(kiadmányozó) 

----------1+--,!í// Nyilvántartási Osztály 7. fi?. 
1387 BUDAPEST Pf.45 Telefonszám: {l) 427-3200 Fax: (1) 427-5735 

Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iláa1ós1.ámunkra hivatkozni és adóawnositó számát feltüntetni! 



1arou cegk1vonat - 01-09-337548 - Bartex Oroup Korlátolt Felelősségű„. 1. oldal, összesen: 3 oldal 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIU)M. 
CifuiNFÖRMÁCt&i'~s-AZ"aii.Tiömi<ü'SéOOwÁ'MSBAN 
KOZR.EMÜKODÖSZOtqÁ.LAT 

T árait Cégkivonat 
A Cg.01-09-337548 cégjegyzékszámö Bartex Group Korlátolt FelelösségCí Társaság (102.6 Budapest, E.ndr6di 
Sándor utca 27. e. ép.) cég 2019. február 17. napján hatályos adatai a következők: 

1. Cégformától független adatok 
1. Általános adatok 

Cégjegyzákszám:Ol-09-337548 
Cégfonna: Korlátolt felel6s$égli társaság 
(Ba}egyzés alatt) 

2. A cég elnevezése 
2/1. Bartex Group Korlátolt Felel6sséga Társaság 

(Bejegyzés alatt) 

3. A dg ri:Mdftett elnevezése 
3/1. Bartex Group Kft. 

(Bejegyzés alatt) 

5. A cég székhelye 
5/1. 1026 Budapest, Endr6di Sándor utca 2.7. e. ép. 

(Bejegyzés alatt) 

8. A léte11't6 okirat kelt.e 
8/1. Zl19. február 13. 

(Bejegyzés alatt) 

902. A cég tevékenysége 
9/1. 6831 '08 lngat!,anilgynöki tevékenység 

Fa tevékenység. 
(Bejegyzés alatt) 

9/2. 7912 'OB Nyomás (kivéve: napilap) 
(Bejegyzés alatt) 

9/3. 2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
(Bejegyzés alatt) 

9/4. 2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása 
(Bejegyzés alatt) 

9/5. 2620 '08 Száml~p. pertf&\ás egység gyártása 
(Bejegyzés alatt) 

9/6. 2ó51 '08 Mér6m0szergyáttá.s 
(Bejegyzés. alatt) 

9/7. 2899 '08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása 
(Bejegyzés alatt). 

9/8. 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása 
(Bejegyzés alatt) 

9/9. 3320 '08 Ipari gép, berendezés Uzembe helyezése 
(Bejegyzés alatt) 

__ n_ttps_:1_1www __ .e.:....-c_e_gj_egyz_e_k_.h_ul?_.ce_s_ada_tla_p_10_1_09_3_37_5_4s_.rr_aro_1t_c_egk.i_·_vo_nat _____ 2_0_19_.0_2_._2_1_. -7/~'61' 
,r, 



Tárolt cégkivonat- 01-09-337548 - Bartex Group Korlátolt Felelősségű... 2. oldal, összesen: 3 oldal 

9/10. 4321 '08 Villanyszerelés 
(Bejegyzés alatt) 

9/11. 4520 '08 GépJármOjavítás, ·karbantartás 
(Bejegyzés alatt) 

9/12. 4666 '08 Egyéb Irodagép, -berendezés nagykereskedelme 
(Bejegyzés alatt) 

9/13. 4741 '08 számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
(Bejegyzés alatt) 

9/14. 4742 '08 Telakommunlkációs termék kiskereskedelme 
(Bejegyzés alatt) 

9/15. 5829 '08 Egyéb szoftverkfadás 
(Bejegyzés alatt) 

-9/16. 6201 '08 SZámitógépes progremozás 
(Bejegyzés alatt). 

9/17. 6209 '08 Egyéb informácló-technol6g!al szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

9/18. 6399 '08 M.n.s. egyéb Információs szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

9/19. 6810 '08 Saját tulajdonú Ingatlan adásvétele 
(Bejegyzés alatt) 

9/20. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt Ingatlan bérbeadása, ilzemeltetése 
(Bejegyzés alatt} 

9/21. 6832 '08 Ingatlankezelés 
(Bejegyzés alatt) 

9/22. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
(Bejegyzés alatt) 

9/23. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, mllszakl tanácsadás 
(Bejegyzés alatt) 

9/24. 7279 '08 Egyéb természettudományi, mOszakl kutatás, fejlesztés 
(Bejegyzés alatt) 

9/25. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
(Bejegyzés alatt) 

9/26. 8020 'OB Biztonsági rendszer szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

9/27. 8211 '08 Összetett admfnlsztratfv szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

9/28. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő il:zletl szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

9/29. 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás 
(Bejegyzés alatt) 

11. A cég Jegyzett tőkéje 
11/1. Megnevezés összeg Pénznem 

Összesen 3000000 HUF 

(Bejegyzés alatt} 

https://www.e-cegjegyzek..hu/?cegadatlap/0109337548ffaroltCegkivonat 2019.02.21. -~ " 
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13. A vezető tlsztségvlselö(k), a képvlseletre jogosult(ak) adatai 
13/1. Bartuszek Olívia (an.: Szabó Éva Klára) 

Születés\ ideje: 1984/02109 
1025 Budapest. Törökvész út 90. 2. ép. 
AdóazonosCtó jef: 8427722176 
A képviselet módja: Önálló 
A képviseletre jogosult 'tisztsége: ilgyvezető {vezető tlsztségvlselő) 
Jogviszony kezdete: 2019/02/13 
(Bejegyzés alatt) 

13/2. Bartuszek József Imre (an.: Surmann Julianna) 
Szilletésl Ideje: 1952/04/20 
1026 Budapest, Endr6dl Sándor utca 65. s. ép. 
Adóazonosttójet8311553475 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre Jogosult tisztsége: flgyvezetö (vezetö tlsztségvfselö) 
Jogviszony kezdete: 2019/02/13 
(Bejegyzás alatt) 

20. A cég statisztikai uámJele 
20/1. 2665655M183M 13-01. 

(Bejegyzés alatt) 

21. A cég adósúrna 
21/1. Adószám: 26656553·2-41. 

Közösségi adószám: HU26656553. 
Adószám státusza: érvényes adói?zám 
Státusz kezdete: 2019/02/15 · 
(Bejegyzés alatt) 

45. A cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A cég kézbesítési címe: lngatlan@bartex.hu 

(Bejegyzé!I alatt} 

49. 
49/1. 

A cég cégjegyzékszámai 

CégjegyzéksZám: (öf-09=3S7s4á! 
Vezetve a F<Svárosl Törlényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
(Bejegyzés alatt) 

60. Európai Egyedi Azonosftó 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01·09-337548 

(Bejegyzés alatt) 

11. Cégformától függő adatok 
1. A tag(ok) adatai 
1 /1. Bartuszek Olívia (an.; Szabó ÉVa Klára) 

~le1ésl kleJe: , 984/02/09 
'\025 Budapest. Törökvész \lt 90. 2.. ép. 
A tagsági jogviszony kezdete: 2.019/02113 
(Bejegyzés alatt) 

Készil\t: 2019/02/17 07:50:51. 
Mlcrosec zrt. 
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ALÁÍRÁS-MINTA 

Alulírott Bartuszek József Imre (születéskori neve: Bartuszek József Imre, szül.hely/idő: 

Budapest, 1952.04.20., anyja születési neve: Surmann Julianna) 1026 Budapest, Endrődi 

Sándor utca 65/B. szám alatti lakos1 mint a Bartex Group Korlátolt Felelösségü Társaság 

/rövidített cégnév: Bartex Group Kft., székhely: 1026 Budapest, Endrodl Sándor u. 27/C./' 

űgyvezet6je, a céget akként jegyzem. hogy a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott 

cégszövege alá, illetve fölé a nevemet az alábbi aláírásommal egyezően önállóan írom. 

~···~:.,,.·;:;~;;;9 
Alulírott Dr. Gaal Szabolcs ügyvéd {Oaal és Szabó Ügyvédi Iroda tagja. 1015 Budapest. 
Batthyány u. 4. 3/1. kamarai azonosító: l6320) jelen okit:at ellenjegyzésével 1gazolam, hogy 

Bartuszek József Imre (születéskori neve: Bartuszek József Imre, szül.hely/idő: Budapest, 
1952.04.20., anyja születési neve: Surmann Julianna) 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 
65/B. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 260087 MA számú felmutatott személyi 
igazolvánnyal, míg lakcímét a 126087 WL számú fakcimkártyával igazolta jelen aláírás
mintát előttem saját kezilleg írta alá. 

Nyilatkozom, hogy az aláirás-mintát bejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam 
ellenjegyzett aláírás-minta a bejegyzési kérelem mellékletét képezi. A bejegyzési kérelem alapját 
képező létesitö okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláirás-minta megfelel a 
cégnyilvánosságról, a bir6sági cégeljárásról~ a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §-ában írt 
feltételeknek. 

Budapest, 2019. február 13. 

Ellenjegyezte, 
Budapest, 2019. február 13. napján I 

Gaalt!e~ 
dt.C...S~~ 

10tS~lfll20 
• 'lllltfoit:~U.'4,1111. 

· Dr. Gaal Szabolcs 
ügyvéd. 

(1015 Budapest, Battltyány utca 4. IIIJl., KASZ: 36060349) 



Ajánlattételi nyilatkozat 

Alulírott, Bartuszek József Imre, mint a Bartex Group Kft. kötelezettségvállalásra jogosul~ja 

kijelentem, hogy az „Átf ogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés kereteÍll be/ill Visegrád 

város közigazgatási ilatárá11 beliil iizemelő parkolóluíMzat parkolástechnikai, Smart City 

rendszerének kiépltése tárgyában" e., J 158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárásban cégünk részt 

kíván venni. 

Az elján1st megindító ajánlattételi felhívás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének 

foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a 

jelen nyilatkozattal magunkra nézve kötelező érvénnyel elfogadjuk. 

Kijelentem, hogy az eljárásban ajánlatot teszünk az eljárást megindító felhív~isban és a 

közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésre. 

Vállaljuk, hogy nyertesség esetén a szerződést az eljárást megindító felhívásban közölt feltételek 

szerint aláírjuk, az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás, valamint az ajánlat többi része szerint, 

szerződésszerűen teljesítjük. 

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra fenntartjuk 

azajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényü. valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor 

elfogadható. 

Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

Nyilatkozunk, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.) 3. 

szerinti besorolásunk mikrovállalkozás. 

N yílatkozunk, hogy az ajánlat benyújtásával járó összes költséget, kockázatot viseljük, a Kbt. 177. § 

(2) bekezdésben foglalt eset kivételével. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

----·--·-·-" ----

~~~--e.--- ·]j) '..„ ... /.„„„„„„?./'/ 
Cé!!szerü aláírás / 

"Bartex GrotJp Kft. 
~y: 1CWBp., E.'1.'!nldfSánd:xu.27/c 

Adósz.ám: 2€65655.1-241 
C&;;.~.szlrn: 01~54ll 

Bartex Group Kft • 1026 Budapest, Endrödi Sándor utc 27 C. •Web: bartexgroup.hu • Tel:+36 301978-4952 •Maii: 
bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu 



Nyilatkozat változásbejegyzésről 

Alulírott Bartuszek József Imre, mint a Bartex Group Kft cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult 

képviselője az ,,Áifogó tt1nácsadási szolgáltatások megbízási .Yzerzörlés keretein beliil Visegrád 

város közigazgatási ltatárán belül IJzeme/ó' parkolóltá/ózat parkolásteclmikai, Smart City 

rendszerének kiépítése tárgyában" e., 1158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárásban nyilatkozom, hogy 

változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

Bartex Group Kft. 
S:h<.Wy: 10'2tl s;, . Endrodl SAnd« u. Wc 

Adós11lm! ~2-11 
Cli\li"íl'i~rám: 014i>-331SW 

·-~~---------··---------------·----·----~---·--------------------

Bartex Group Kft • 1026 Budapest, Endrődi Sándor utc 27 C. •Web: bartexgroup.hu • Tel:+36 301978-4952 •Maii: 
bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu 



Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján 

Alulírott, Bartuszek József lmre, mint a Bartcx Group Ktl. kötelezettségvállalásra jogosultja 

kijelentem, hogy az „Átfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés keretein belül Visegrád 

város közigazgatási hatiÍrán beliif iizemelif parkofóhálózat parkolásteclmikai, Smart City 

rendszerének kiépítése ttirgyában" e., 1158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárással összefüggésben a 

Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 

Az eljárásban a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

.„ .. ~~fflÍ 
Cégszerü aláírá.5 

Bartex Group Kft 
~y; 1025 BP„ End:il<!i SU<'./Y. u. 271,, 

!v»l.zátn: 2t1>$SS3-2-.! 1 
~J!ZNn; 01-00.3315i8 



Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról 

(a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint) 

Alulírott Bartuszek József Imre. mint a Bartex Group Kft. l 026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27 

C, mint ajánlattev6 nevében kötelezettség vállalásra jogosult UgyvczctőAlulírott, Bartuszek József 

Imre. mint a Bartex Group Kft. kötelezettségvállalásra jogosultja kijelentem, hogy az „Átfogó 

ta11ácsadási szolgáltatások megbízási szen:.ődés keretein beliJI Visegrád város közigazgatási 

ltatárán beliil tizemelő parkolóhálózat parkolásteclinikai, Smart City rendszerének kiépítése 

tcírgyában" e„ 1158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárással összefüggésben 

nyilatkozom, 

• hogy jelen közbeszerzési eljárásban cégünk nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 

q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá; 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

.„~~91 
Cégszerű aláírás 

Bartex Group Kft 
c;,~1;.>a1: tifL5 Bf'„ E:ldr:l<Ji Sár<k>r u. 'lile 

f..di):;zilm: ~3-2-41 
c;,gjegyn\IU:Ú!!'l1: 01-0'J.3JIWI 



Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján 

Alulírott, Bartuszek József fnu-e, mint a Bartex Group Kft. kötelezettségvállalásra jogosultja 

kijelentem, hogy az ,,Áifogó tanácsad<Ísi szolgá/t(ltások megb/ztísi szerződés keretein belli/ Visegrád 

város közigazgatási határán bellit üzemelő parkoMltá/ózat parkolásteclmikai1 Smart City 

rendszerének kiépftése tárgytíban" e., 1158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárással összefüggésben a 

Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom hogy társaságunk, olyan 

társaságnak minösül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

Mivel az Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és aterrorizmus 

linanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a) b) 

vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa neve és állandó lakóhelyének 

bemutatása az alábbi ( 

Tényleges tulajdonos neve 

Bartuszek Olívia 

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
- _,,_ 

i l 026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27 C 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

·:~;j 
cégszerű aláírás / < 

Sartex Group Kft. 
Slh~.helf: 1026 Sp., E<Wó:il Sán-iw u 27h 

Adi>ozam: 2S65&Ss:i.2.1,1 
~~:01·09-337&\S 



SZAKMAI CV. 

Bar tuszck József Imre 
Válhlkuzö 

Születési hely, idő: 
Budapest, ·t 952. április 20. 

Tanulmányok: 

l 966-l 970 Eötvös J Ó7.sef Gimnázium 
l 970-1973 MÜ.M 8 szakiskola elektrolakatos s7.ak. 

Okleveles Műszaki szerkesztő rajza.ló 
1988 - 2002 Szeged, Juhász Gyula Tanái:képzű Főiskola 

Okleveles Testnevelő-tanár 
l 982-1986 Testnevelési Főiskola, Kézilabda szakedzői szak 

Okleveles szakedző 
1972-1976 testnevelés tagozatos gimnázium, Testnevelő tanár 

Budapest XIII. ker. Rajk Lászó u. /Óraadó tanár 

Budapest V. ker. Münloh Ferenc: Általónos Iskola I Óraadó tanár 

Szakmai életút: 
Sport: 
1966-1982 Budapesti E lektromos Művek NB-1 kézilabda csapat 
1982-l 983- 13ad Vch;lau kc'.!zifabda csapat 

Munknhdyt:k: 
'1972-1976 Elmű Kfü:mű Há16zat:i Os:-:t1íly. Budapesti PolgtírvC:dclmi s~olgúlnt 

Polg~\rvédclmi húlúzati rendszerek üzem clőkés:dtő, karbantartó 
1976-1982 Budnpesti Elektromos Művek Közvilágítási osztály Műszaki 

szerkesztő 

Hálózati rekonstrukciók megtervezése, egyeztetése egyidejűségi és 
topológiai szempontokból az üzembiztonság megtartása mellett 
Lakossági szolgáltatást érintő külső, belső egyeztetések 
Ügyfélszolgálat: Közmű hálózat tervezésével kapcsolatos 
tevékenységek 
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1982-1988 Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat / Novotcl Hotel 
Bártender / Úszómester/ Okleveles Bármi."Xer 

l 986-1989 Dicow<::ry PJT. Tulajdonos, Üzletvezető 
Számítástechnikai és Hírndástechnilmi eszközök forgalma:dsa, 
Kereskedelem 

1990-1996 Bat:tex Kft. Tulajdonos, Ügyvezető igazgató 
1996-2006 füu:tcx Zrt. Tulajdonos, Vezérigazgató 
2006-2019 Creativ Bartex Solution Kft. Ügyvezető igazgató 
20·19_ fü1rtcx Group Kft. Ügyvezető igHzgató 

Egyesületi tagságok: 
Hungaropark 2007 - től 

Sí Klaszter: 2015-től 

Nyelvismeret: 
német (középfokon) 
angol (középfok) 

Jelentősebb szakmai díjak és elismerések: 
1998 „Év vállalkozója" dm 

Jelentősebb szakmai elismerések, referenciák: 
EU jogharmonizációs informatikai púlyázat győztes 4 alkalommal, 11 országban 
BM Határőrség teljes határellenórzési rendszer kiépítése 
Imagine Autamation Co„ Skidata AG, Tattile Co„ Commend AG, HT-SOL Co, 
Disztribúció, 
Verona város központ parkoló-mélygarázs stratégiai t:an:ícsadójn 
Közel 70 pm:kol6, mélygarázs patkolástechnikai rendszer.ének tc1:vezése, kiépítése 
Szentendre, Hévíz, Dombóv{tr közterületi parkoló rendszereinek tcljcskörű 
kiépítése, tervezése, üzemeltetése 
MOM, Mammut, Hotel Gellért parkolóinak teljeskörű üzemeltetése 

Családi állapot: 
nős, 2 felnőtt gyermek édesapja 

·- --· ------- ----·------·---·· ··-· 
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Egyéb érdeklődési területek 

Számítástechnika felhasználói ismerete; Machintos; 11icrosoft Office, 
• Zene • Sielés, • Sport, • Utazás • Fotózás: Természet-fotózás; pillanat kifejezése 

·------------· 
Page 3 of 3 
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Feladó: Herdinand Norbert <norbert.herdinand@gmail.com> 

Date: 2021. aug. 4., Sze 9:08 

Subject: Ajánlattétel 

To: <jegyzo@visegrad .hu> 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Ezúton kívánok ajánlatot adni átfogó tanácsadói szerződésre, Visegrád város parkolástechnikai 

rendszerének kiépítésével kapcsolatban. 

Tisztelettel: 

Herdinand Norbert 

Cegvezeto 



Ajánlattétel 

Tárgy: Átfogó tanácsadási szolgáltatás parkolástechnikai Smart City rendszer kiépítése 

Cégünk, a Star Park Union Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 7-9. IV. em. 6.a. , 
cégj.sz,: 01-09-893243; adó sz.: 14196272-2-43) (Star Park Csoport tagja. www.starpark.hu) ezúton 
kíván ajánlatot adni Visegrád város közigazgatási határán belül üzemelő parkolóhálózat 
parkolástechnikai rendszerének kiépítése tárgyában megjelent 1158-3/2021 számú ajánlati 
felhívásra. 

A Star Park Csoport megfelelő referenciákkal rendelkezik ahhoz, hogy műszaki megoldási 
javaslatokat tegyen, beruházási és üzemeltetési tervet készítsen, a szükséges módosításokat 
előkészítse a helyi parkolási rendeletben és átfogó tanácsadói szolgáltatást nyújtson Visegrád 
városának a szerződéskötéstől számított 90 nap időtartamban. 

A tanácsadói szolgáltatás kiterjed továbbá a leendő bérlőkkel történő szakmai egyeztetéseken való 
részvételre és a szerződéskötésekkel összefüggő egyéb szakmai segítségnyújtásra is. 

Star Park Unlon Kft. ajánlati ára: nettó 2.680.000,-Ft azaz kettőmillió hatszáznyolcvanezer forint, 
(bruttó 3.403.600,-Ft azaz hárommillió négyszázháromezer hatszáz forint) mely ajánlatot 90 
napig fenntartjuk. 

Az ajánlati ár ajánlattevő miden járulékos költségét tartalmazza. 

Szakmai egyeztetésekre történő meghívást kérem, elektronikus levél formájában az 
info@starpark.hu email címre küldjék meg részünkre. 

Budapest, 2021. július 27. 

Üdvözlettel: 
Star Park Union Kft. 

1126 Bp„ Kiss János altb. u. 7-9. 
Adószám: 14196272-2-43 

Hdina:!ert 
cégvezető 



ALÁÍRÁS MINTA 

Én, Herdinand Norbert László (an: Deák Éva, szül: Budapest, 1977 .0 l.l 0„ adóazonosító: 
8401864615, lakcíme: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 7-9. IV. em. 6. a.), magyar 
állampolgár, mint a Star Park Union Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a céget akként 
jegyzem, hogy a cég kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott, rövid, vagy teljes neve alá, 
vagy fölé nevemet önállóan a következők szerint írom: 

Herdinand Norbert László 

Én, dr. Hegyesi Réka Ugyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamura tagja tanús(tom, hogy az elöttem 
személyesen megjelent Herdinand Norbert László (an: Deák Éva, szlll: Budapest, 1977.01.10„ 
adóazonos(tó: 8401864615, lakc(me: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 7-9. IV. em. 6. a.), 
aki személyazonosságát személyi igazolvánnyal, lakcímét pedig a lakc(met igazoló hatósági 
igazolvánnyal igazolta, a jelen okiratot, előttem, saját kezűleg írta alá. 

Nyilatkozom arról, hogy az aláírás minta hitelesítését a társaság változás bejegyzési eljárása során 
végeztem el, az aláírás-minta a változás bejegyzési kérelem mellékletét képezi, továbbá arról, hogy a 
változás bejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem el és láttam el 
ellenjegyzéssel. 

Mindezekre tekintettel, ezen okiratot a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ban foglalt jogkörömben eljárva, Budapesten, 2021. 
február 4. napján ellenjegyzem: 

Dr. llc , .!~i Réka ügyvéd 
t 0 5 ·~ 11 apc!: l, Zoll!111 u. 12. 

t ·.~: !' ludapcs t, l'f. ;rn. 
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Feladó: László Sipos <sipos1949@gmail.com> 

Date: 2021. aug. 5., Csü 9:24 

Subject: parkolásgazdálkodás ajánlat 

To: <jegyzo@visegrad.hu> 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Mellékelten megküldöm Visegrád parkolás gazdálkodásának kialakítása tárgyában kapott felkérésre 
adott ajánlatomat. 

Tisztelettel: Sipos László 



Mérnök-SGK Kft. 
12:21. Budapest 

Murányi uti;a 161.i 

Visegrád Város Önkormányzata 

Visegrád 
Fő utca 81. 
2025 

jegy.l.o@visegrad.hu 

ÉRKEZETT 

2021 AU6 0 9. 

Tárgy: Szakértői ajánlat - hmácsadás Visegrád város közigazgatási határain belill 
11arkolásgazdálkodási rendszer khtlakitásával kapcsolatban 

A l 158~312021 sz. ajánlatkérésben részletezett szakértői feladatra ajár~latunkat a kiírásban 
foglaltak betartása mellett az alábbiakban adjuk meg: 

Az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátásához szükséges anyagok elkészítésére 13 mémöknap 
időráfordftással, a mellékelt költségszámitás alapján nettó 2.906.500 Ft, azaz kétmillió
kilencszázhate-.ter forint (Magyar Mérnöki Kamara díjszabása alapján önálló mérnök 175.000 Ft} 
ajánlatot adom. 

Az ajánlat tartalmazza szükséges szakági Gogi, pénzUgyi) szakértök bevonásának előirányzatát 
viszont nem tartalmazza a parkolásvizsgálatot. 

A szakértői anyagokat a szerződés aláírását követő 90 napon belill készftem el. 

Ajánlatomat 2021. szeptember 30-ig tartom fenn. 

Kérem ajánlatom elfogadását. 

Budapest, 2021. Július 31. 

Tisztelettel: 



Melléklet (költségszámítás): 

Visegrád parkolistedlnikal pályázat elökészltii munkál • szakértés 

ón611ó mérnök nap 
beosztott mérnók nap 
felmérlJ óradfj 
Irányító mérniik óra 
beosztott mérnók 6ro 

K1Jltségsz6m/t6s: 

175000 Ft 
132000 Ft 

1800 Ft 
21875 Ft 
16500 Ft 

ld6ráfordltás 

rendelkezésre bocsátott anyagok tanulmányozása 
lndftó megbesiélés a megbízóval 
helys?ln megtekintése, vizsgálata 
Javaslat kéuftése parkoláspzdálkodásl rendszer bevezetésére 
a parkolásgazdililkodás bevezetéséhez kapcsolódó költségek, 
ld6tartam becslése 
a parkolásgazdálkodásl rendszer kialakításához szOkséges 
önormányzati rendelet-tervezet elkészltése Jogi szakértö 
bevonásával 
parkolásgazdálkodás üzemeltetésének feltételrendszere, 
javaslat annak megoldására 
a parkohisgazdálkodás pénz!lgyi rendszere (számviteli 
tanácsadó bevonásával) 
konzultáció a megbízóval (előirányzat) 
id6ráfordftás összesen 
id6ráfordltás költsége 
dokumentálás költsége 
össze~ (nettó) 
konzulens (jogi, pénzügyi szakért6) el6írányzat 
mlndömesen (nettó• 
27%ÁFA. 
mindösszesen (bruttó) 
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(Magyar Mémókl Kamara 
által ajánlott d{jak, 2021.} 
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Szakmai önéletrajz 
Sipos László 

Iskolai végzettségek: Budapesti Műszaki Egyetem városi forgalomtervezési szakilzemmérnök, Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskola közlekedésépítő üzemmérnök, közigazgatási szakvizsga, 
ECDL, közlekedési mesteriskola forgalomtechnikai tervezés, 

Szakértői jogosultság: KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése 
SZÉMl - Közlekedési építmények szakértése 
KA - Közúti biztonsági auditor 
KÉ-K - Közúti építmények tervezése 
KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése 
KÉ-VA - Vasúti építmények tervezése 

Munkahely és beosztás 

2014.09.15. -2018.02.28. 
2014.06.01. - 2020.02.29. 
2000.09.01. - 2015.01.31. 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közlekedési szakértő 
MAKADÁM Mérnök Klub ügyvezető 
Miniszterelnöki Hivatal/Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium/Miniszterelnökség 
Kormányiroda kormányfötanácsadó, 

1973.09.01. -2000.08.31. Fővárosi Tanács/Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Főigazgatóság!Űgyosztály 
főelőadó, csoportvezető, osztályvezető, 

1971.02.01.- 1973.08.31. Fővárosi Autótaxi Vállalat gyakornok, Fővárosi Tanács Közlekedési Főigazgatóságára 
berendelve 

Szakmai feladatok: Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya: forgalomszervezés, felszíni forgalom
irányítás, közlekedési beruházások, a fővárosi parkolás-gazdálkodás megszervezése. 
Miniszterelnöki Hivatal/Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium/Miniszterelnökség: 
(referatúra, szakmapolitikai államtitkárság, kormányiroda) a kormányzati munka szakmai segí
tése a közlekedési szakterületen. 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. innovatív megoldások kidolgozása és megvalósítása a 
parkolásgazdálkodás területén. 

Szakmai referenciák: 

2014-2018 

2000-2015 

1971-2000 

2000-

Egységes parkolás-gazdálkodás kialakításának lehetősége, szempontrendszerei, Pécs belváros 
behajtásellenőrzési rendszer, Kecskemét szenzoros parkoló kialakítása, Budapest IX. kerület József 
Attila ltp. mobilfizetés támogatása, pilot projekt, VIII. kerület Tisztviselőtelep mobilfizetés támogatása, 
pilot projekt, 
Kormányprogram közlekedési szakterületet érintő területének kidolgozásában való részvétel. Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv közlekedési munkarészének kidolgozása. Közlekedési vonatkozású 
jogszabályok előkészítése. A Kormány közlekedési szakterületet érintő döntései végrehajtásának 
figyelemmel kísérése. 
A Főváros forgalmi rendjének kialakítása, működtetése. Közlekedésfejlesztési projektek 
megvalósításához szükséges ideiglenes forgalmi rend illetve a végleges forgalmi kapcsolatok jóvá-
hagyása. Forgalomszervezéssel összefüggő fejlesztések (pl. tömegközlekedés előnyben részesítése, 
központi forgalomirányítás, körforgalmak, kerékpárutak, parkolás-gazdálkodás, stb.). 
Szakértés, tanácsadás városi forgalomszervezés - elsősorban a parkolásgazdálkodás - szakterületen 
(Budapest 1. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X. Xl. XIV., Kaposvár, Szekszárd, Tatabánya, Tapolca, 
Kecskemét, Hódmezővásárhely, Gyula, Szigetvár, Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, stb.) Forgalom
biztonsági szakértések, auditok készítése 

Szakmai szervezetekben való részvétel: 

Kitüntetés: 

1971. - Közlekedéstudományi Egyesület 
1989. - Magyar Mérnöki Kamara 
1990. - Magyar Útügyi Társaság 
1980. - 2011. Városi Közlekedés 
1989. - Magyar Parkolási Szövetség 

Batthyány Lajos dij (2003) 
KTE irodalmi díj (2010) 
KTE aranyjelvény (2001) 

tag 
tag 
tag 

szerkesztő-bizottság tagja 
FB elnök 



COMPANY NAME 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
szaktanácsadói megbízás 

amely létrejött egyrészről a 
VISEGRÁD Város Önkormányzata. 
(2025 Visegrád, Fő utca 81. ; 
Képviseli : Eőry Dénes- Polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó), 

másrészről pedig a 
Bartex Group Kft. 
(1026 Budapest, Endrődy Sándor u. 27. C. ép, 
képviseli : Bartuszek József Imre - ügyvezető) mint megbízott (továbbiakban: 
Megbízott), 

együttes említés esetén Szerződő Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek nyilatkozatai 

1. Megbízó kijelenti , hogy mint városi önkormányzat közbeszerzési pályázatot kíván kiírni a 
város közigazgatási határán belül üzemelő parkolóhálózat parkolástechnikai 
rendszerének kiépítése tárgyában. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a parkolástechnikai (Car Acces) és beléptető rendszerek 
(People Acces) kereskedelme és működtetése, szervizelése tevékenységi körben több 
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, ebben a körben évtizedekig 
magyarországi disztribútorként az osztrák Skidata AG, Commend AG. az olasz Tattile 
gyártók beléptető rendszereinek szállítását és telepítését, valamint folyamatos 
hibamegelőző karbantartást és javítást végzett. 
Emellett Szentender, Hévíz és Dombóvár városok közterületi parkolóit üzemeltette a 
jogszabályok megváltozásáig. 

3. Szerződő Felek elhatározták, hogy szaktanácsadási megbízást kívánnak kötni , melyért a 
Megbízottat szaktanácsadói dij, illeti meg. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a fenti pályázat 
eredményes lebonyolítása érdekében a Megbízott szolgáltatásait kívánja igénybe venni. 

4. Megbízott a jelen megbízási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy rendelkezik a szükséges 
tapasztalattal és szakmai tudással, valamint engedélyekkel, alkalmas személyi állománnyal 
a jelen megbízási szerződésben leírt tevékenység ellátásához. 

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződés , illetve annak aláírása képviseleti 
szabályokat, illetve tudomásuk szerint harmadik felekkel szemben vállalt 
kötelezettségeket nem sért . 
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COMPANY NAME 

6. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződést független jogi személyként 
kötik egymással. A Megbízott továbbá nem tekinthető a jelen megbízási szerződés alapján 
a Megbízó képviselőjének sem. 

II. A szerződés tárgya, tartalma 

7. A Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladatok ellátásával: 

Visegrád Önkormányzata által kiírandó parkolástechnikai pályázat előkészítő munkálataiban 
(műszaki megoldási javaslat, forgalomtechnika, parkolási rendelet előkészítése , beruházási és 
üzemeltetési tervezet, üzemeltetési rendszer kiépítése, pénzkezelési szabályzat elkészítése, 
(ún. lead generation) történő közreműködés szaktanácsadóként. 

Megbízott továbbá vállalja a jelen megbízási szerződésben rögzített megbízás körében a 
Megbízónak a leendő bérlőkkel, (megkeresett gazdálkodó szervezetekkel, közintézményekkel) 
történő szerződéskötése előkészítését, amelynek keretében vállalja az ezekkel kapcsolatos 
tárgyalási stratégiák kialakítását is (preparation of contract). 

oMegbízott a megbízás körében vállalja a Megbízóval a jövőben szerződéses kapcsolatba 
kerülő partnerekkel történő napi szintű kapcsolattartást. Részükre a bevezetett üzleti 
megoldásokkal, illetve egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban az egyedi megállapodások szerint 
kereskedelmi támogatást nyújt (ún. support}. 

8. A jelen megbízás nem kizárólagos, a jelen megbízási szerződésben rögzített feladatok 
végzésével. Megbízó mást is feladatokkal is megbízhatja a Megbízottat. 

9. A Megbízott a jelen megbízás keretében azokat a feladatokat köteles ellátni, amelyek ellátását 
a Megbízó az adott jogviszonyra vonatkozó szerződésben vállalta. 

10. A Megbízott a jelen megbízási szerződés szerinti megbízást elvállalja és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Megbízó érdekei figyelembevételével, teljes gondossággal, az adott 
jogviszonyra vonatkozó előírásainak és hatályos jogszabályi rendelkezéseknek a 
maradéktalan betartásával jár el. Megbízott vállalja, hogy az előbbi dokumentumban 
rögzített rendelkezéseket a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok teljesítése során 
közreműködő munkavállalóival is megismerteti, betartatja. 

11 . A Megbízott a megbízás ellátása során jogosult a Megbízó nevében és érdekében fellépve, 
egyben a Megbízó adatbázisainak és nyilvántartásainak alkalmazásával eljárni. Ennek 
érdekében a Megbízó megfelelő hozzáférést biztosít a Megbízott részére a szükséges 
adatbázishoz, valamint - szükség esetén - rendelkezésére bocsátja a megfelelő technikai 
eszközöket. 

12. A Megbízott a megbízás teljesítése során köteles a legjobb tudása és lelkiismerete szerint eljárni. 
A Szerződő Felek kikötik, hogy Megbízó a megbízás végrehajtása során Megbízott részére 
a meghozott üzleti döntései által indokolt körben adhat utasítást, valamint abban az 
esetben, ha Megbízott tevékenysége jogszabályba ütközne vagy a jelen szerződésben 
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foglaltak teljesítését súlyosan és nagymértékben veszélyeztetné. A Megbízó az utasítását 
ebben az esetben köteles írásba foglalni és azt a jelen megbízási szerződésnek erre a 
pontjára tekintettel külön megindokolni. 

13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető legtöbb információt szerzi be az iparági 
szakcégekről gazdálkodó szervezetektől és közintézményektől, közszolgáltatóktól, 
nagyobb kereskedelmi vállalatoktól, vagy akár olyan állami intézményektől is, amelyek a 
megbízó üzleti megoldásaiban hasznosíthatják; továbbá 

Ill. Szaktanácsadói díj 

14. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a jelen szerződés 1117. pontjában 
meghatározott és általa ellátott feladatai elvégzésére 90 napos határozott 
idejű szerződést kívánnak kötni, melynek ellenértékeként 
1.980.000 Ft, azaz Kétmillió forint +mindenkor hatályos ÁFA ljelenleg 27%) összegű 
megbízási díjra jogosult, mely összeget a Megbízó a Megbízott által a tárgyhónap utolsó 
napján kiállított részszámlák ellenében fizeti meg a számlában foglaltak szerint 3 egyenlő 
részletben 660.000Ft,- +ÁFA értékben 8 napos fizetési határidővel. 

IV. Titoktartás 

15. A Megbízott a jelen megbízási szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott 
információkat, adatokat a Megbízó ügyeiről szerzett értesüléseket köteles üzleti titokként 
megőrizni. 

16. A Megbízott köteles betartani a bizalmas adatkezelés szabályait, a tudomására jutott üzleti 
titkokat kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult feltárni a Megbízó 
által meghatározott személyek és szervek előtt. 

17. A Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkok közvetett módon se kerülhessenek 
illetéktelen személyek tudomására. 

18. Üzleti titoknak minősül a Megbízó gazdasági tevékenységéhez, valamint a jelen megbízási 
szerződéssel szabályozott jogviszonyhoz kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Megbízó 
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező Megbízót felróhatóság nem terheli. 

Amennyiben a Megbízott titoktartási kötelezettségét bizonyítható módon megszegi, abban az 
esetben 2.000.000 Ft összegű kötbért köteles a Megbízó erre irányuló felhívásától számított 15 
napon belül a Megbízó részére fizetni, valamint köteles a Megbízó ebből eredő kárát az iménti 
határidőben megtéríteni. 
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V. A szerződés megszűnése és módosítása 

19. A Szerződő Felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra, a 11/7. pontban foglalt 
feladatok végleges teljesítéséig kötik azzal, hogy a teljesítési határidő maximum 90 nap lehet. 
A határozott időre tekintettel Szerződő Felek jelen szerződést nem jogosultak rendes 
felmondással megszüntetni a lejárat előtt, a szerződés a teljesítéssel szűnik meg. 

20. A jelen megbízási szerződés megszűnik, amennyiben: 

(i) a Szerződő Felek közös megegyezéssel megszüntetik, 
(ii) bármely Szerződő Fél a másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése miatt a 

szerződést felmondja, 
(iii) a Megbízó vagy a Megbízott jogutód nélkül megszűnik. 

Egyebekben a jelen megbízási szerződés a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint szűnik, illetve 
szüntethető meg. 

21. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett Szerződő Fél köteles a másik 
Szerződő Felet a szerződésszegés kiküszöbölésére - megfelelő, legalább tizenöt (15) napos 
póthatáridő tűzésével - írásban felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén a sérelmet 
szenvedett Szerződő Fél jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani és a 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelni a szerződésszegő Szerződő Féltől. 

22. A megbízási szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással 
elszámolni. Ennek keretében a Megbízott köteles az általa ellátott feladatokat, ügyeket, iratokat, 
a Megbízó részére tételesen átadni, a Megbízó dokumentumait, nyomtatott és digitális táblázatait, 
kimutatásait köteles leadni. Egyben a Megbízott jogosult a megbízás megszűnése napjáig 
esedékes megbízási dijra. 

23. Megbízottat a részére jogosan járó megbízási díj biztosítására zálogjog illeti meg a 
Megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába. 

24. Jelen megbízási szerződés bárminemű módosítása kizárólag a Szerződő Felek egyező 
akaratnyilvánítása mellett, írásban érvényes és hatályos, valamint közös megegyezéssel történő 
megszüntetése is kizárólag írásban érvényes. 

VI. Vegyes rendelkezések 

25. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződéssel kapcsolatban 
bármilyen jognyilatkozat érvényességi feltétele az írásbeli alak. A jelen megállapodás 
vonatkozásában írásbelinek kell tekinteni az ajánlott, tértivevényes postai küldeményt, a telefax 
vagy az e-mail üzenetet. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a 
Szerződő Felek meghatározásánál szereplő címükre megérkezett. 
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26. Amennyiben a Szerződő Felek meghatározásánál szereplő címükben változás következik be, 
erről a Szerződő Felek a változás bekövetkezésétől számított nyolc (8) napon belül értesíteni 
kötelesek egymást. Ha ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, értesítési címnek továbbra 
is a fent megadott címek számítanak. A küldeményeket a feladást követő 5. napon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 

27. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó szerződések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Alulírott Szerződő Felek jelen megbízási szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Visegrád, 2021. június hó „„ „. napján 

Visegrád Város Önkormányzatat. Bartex Group Kft. 

Képviseli: Eőry Dénes Képviseli: Bartuszek József Imre 

Polgármester Ügyvezető 

Megbízó Megbízott 
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VISECRAD 
Város 

P OLGARMESTERE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

ELŐTERJESZTÉS 

A „Lang-ház" felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri határozattal - 100/2021. r.y. 13.)- a közbeszerzésekről 

szóló 2015 . évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 115. § (1) - (2) bekezdés alapján nemzeti 

eljárásrendben közbeszerzési eljárás indult a „Visegrádi Lang-ház felújítása" tárgyban. 

A képviselő-testület a 136/2021. 0/II. 5.) határozatával az eljárást eredménytelenül zárta. 

Csökkentésre került a műszaki tartalom (az épület szerkezetkész felépítése), ennek megfelelően a 

becsült felújítási költség is mérséklődött. 

Ajánlatok kerültek bekérésre a korábbi eljárásba bevont cégektől a felújítás elvégzésére. 

Az ajánlatok beérkeztek, és az előterjesztés mellékletét képezik. 

Összességében legjobb ajánlatot a Kammerer Endre Építőipari Kft. (2023 Dunabogdány, Erzsébet 

királyné u. 2.) adta, nettó 28.706.784 forint összegért. A vállalt teljesítési határidő: 2021. október 

31. 

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

Visegrád, 2021. 07. 02. 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telef:L'>: 00 36 / 26 398-163 

e-mail : visegrad@visegrad .hu web: www.visegrad. hu 

L Eö~ 
polgármester 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 12.) határozata 

A „Lang-ház" felújítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a „Lang-ház" felújítására a bekért ajánlatok közül az összeségében legjobb ajánlatot tett 
Kammerer Endre Építőipari K:ft.-vel Vállalkozási Szerződést köt a Visegrád, Pázmány 
Péter utca 3. szám alatt lévő „Lang-ház" felújítására, 

2. a nettó vállalkozási díj: 28. 706. 784 forint, a vállalt teljesítési határidő: 2021. október 31., 
3. felkéri a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megkötésére. 

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

2025 Visegrád, Fö utca 8 l. telefon: 00 36 i 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36. 26 398-163 

e-mail: viscgrad(il\•isegrad.hu web: www.viscgrad.hu 



Ajánlattevő adatai: 

Neve: 

Székhelye: Jo -'/!~ .(\_) \.UU · : 

Belföldi adószáma: 

E"IJ<) tLG. 

.. '•) L-1::> 

:fT. 

Bankszámlaszáma: 

Alulírott, llvn l'H IJ.i.1.-:- .G.t,o/.1.:e.... ..... ...... Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint 
Aj<\nlatkérö által kiírt l 2 l-28/2021 számú ajánlatkérés ajánlattevöjeként nyilatkozom, hogy 

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

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

nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozok az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya alá. 

nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tai1almaz valamennyi, a 

szerzödésszerü teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak szerint 
fehnerUlö költséget. 

( [\,t Vlll!J,bv.1dJ~ a , ~ ~-- . 
Kell: „ „ J „ „ „ „. ,•!f.J ZL „ év . „ . „ . Q ,<', .- „ „ ... hónap . \!.-. napján 

--/ } 
6.~t!L-

(cégszerű aláírás) 
KAMMERER ENDRE 

Építöipari Krt. 
2023 Dunahogdany, Erz:;ébcl kirfllyné i1l 3. 

Adószam: 26200389·2·13 
Cégj.: 13·09·1!10558 

13ankwa:.: BJ T;ikari:k 73613017-10213007 

l02i \'i~cgr:id. Fii utca 81 . tclcfun: m1 .\(, : 26 393.2; ; 16 ~ws.090 tclcfas: no _; (, ! 2Ci .}98-16.; 

e-mail : ,-i ~cgrnd 0. ri~c,:r.1d . hu web: www.,·iscgrad.hu 



2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: 

Székhelye: 

Belföldi adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bir1ihlti szempont alapján értékelésre kerülnek: 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZESE 
1 

A. a legalacsonyabb összegű vállalkozói díj .;Lq.::ro b ;}i~~ - Ft+ AFA „ "·... • ..... t 

,7 L 
B. minél rövidebb határidőre történő teljesítés: 2021. október,.,'.~ ••• „ nap 

K lt(i1,.,, J;; tiou . ~ h' 'S" „ e . ii'- ;ioi.1,,\1:..v; 1• "" „. „„ „ ev .. „. „ .•.. ,-„ ••.• „ onap .. .-. napJan 

(cégszerű aláh'ás) 

KAMMERER ENDRE 
li:pitöipori Kft. 

2023 Dunaho9dAny, Erzsébet kirülyni: llt 3. 
Adöuam: 26200389·i>1J 

Cilgj.: 13-09·1905511 
Banksz.: 83 Takarék 7361301Mtl7.13007 

wz; fücgr;íd. l't} Ull":l 81. tch:fon: 00 ;\6 Ui .'>98.'.!j5 2Cd9ll·ll\lll 11:lcfax: llll }(1/ l(i 398·1ú3 

c·111:1il: viscgra<W• 1·iscgr~d.hu web: www.l'isci;rud.hu 



Ajánlattcvö adatai: 

_..,__ .. ··-
Neve: O~ft ~ c;4. - Tl t/o f2 B-T 
Székhelye: 11 ti g .Bo {b. / l,:,_ :".).J;t\ '.")'\ ( ;_,ft','l . {)_' . 1 ---
Belföldi adószáma: cQ(~ ~ 2_ 2_ i ?. ~ ') - ~ •) 

J 
. 1 . f . <--

Bunksznmlnsziimn: ltt-0 JooC ·- )._ot., 2. 53 13 „ _ __ „ 

\l 1. Oeos-r- L E-fl!5l A' ' l „ y· 'dv· ö k á .. . 1 u 1rott, . „ .„ .. • „ „ „ „„ .. „ „ . . • .•... „. .. . · Jan attevo a isegra aros n onn nyzata, mmt 
Ajánlatkérö által kiírt 121-29/2021 számú ajánlatkérés ajánlattevöjeként nyilatkozom, hogy 

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

nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatban, valamint az ajánlatkérésben előírt 
feltételeknek megfelelöen a szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességern esetén 
vállalom az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelöcn a szerződés megkötését. 

nyilatkozom továbbá, hogy nem tarlozok az ajánlatkérésben elö!rt kizaró okok hatálya alá. 

nyilatkozom, hogy u benyűjtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerlödesszerü teljesítéssel kapcsolalban, valamint u palyáznt kiirásban foglaltak s1.erint 
fclmcrUlö költséget. 

KI . 0-.oJl · /)t 1 · {)'i.' „ e t. „ 11„ •· •• „ „ . „ „ . . „ . „ .. ev . „V. „ . ... . . „ „. „ lOnap : , „ napJan 

... ·.„ 

OMEGA-FLUOR BT. 
11„B Bp„ Padllis4n u. 8. 2110. 

Ad6súm: 219222„2·2~2 
Tel.: 063015099218 

~pll61palf munkók ki~:clozése 

(cégszerű alaírás) 

Wlcfax: 1111 .'<• . !<• S'JH· ll»:\ \:'\. 

~·m ~il : ,·1H:i:rad~i 1·iso.:i:r;1d.h11 w~h : ""'' w ·•i>cµr:nl hu \) " . 
• 



FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Neve: OM E G R - T l LIO Q 
1 

Pc,clt( ·'1i:túi., Székhelye: ll~i /)(}, 

Belföldi adószáma: ~l ~ d::J.?. ~ 2. -2- - S L -----

13-t 

u./cc<.. •1 ií. 

. 

KEZE11 

1011AUS05. 

2. számrí melléklet 

l r 

-~>- ~~ -~·---

Bankszámlaszáma~ l l :;-o 3 ooG · J. o t1 ~ 5 s / .s 

Azon számszerűsithetö adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek; 

A BiRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE 
1 

A. a legalacsonyabb összegű vállalkozói díj ?) 'l:~.?..l?.·.~Ft + AFA 

B. minél rövidebb határidőre történő teljesítés: 2021. október .•..•... nap 

Kelt: .... .2.9..{. l „ .... „ „. év .„.„Q.Ö .. „.„ ... hónati Q~apián 
OME.GA-FLUOR BT. 

1148 BQ„ Padliw!n u. a. 2110. 
Adószám: 219?.2242·2-42 

Tef.: Oó30JS099218 
tpMlpert munkék klvileleúsa 

o,,~u<l 
(cégszerű aláírás) 

11!.!1 \li~q:r:itl. F1) u1c1 ML 1ctdou: no~"' zc, ~r;s.?;.; 2<• .>9X·fl'>f• 1dcEL\: ou ,;e •. u. :WR·lf1.\ 

l'•m:1il: 1·i~<:!tr;1ct<11·b..:i:r.1d.hu w~h -.nn\' ••isl'):r;JJ hu 



Ajánlattevő adatai: 

Neve: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. 

Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. 

Belföldi adószáma: 10902563-2-13 

Bankszámlaszáma: 10104105-10854800-01004007 

Alulírott, Szőke András, mint a Geoszolg Kft. ügyvezetője a Visegrád Város Önkormányzata, 
mint Ajánlatkérő által kiírt 121-30/2021 számú ajánlatkérés ajánlattevöjeként nyilatkozom, hogy 

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

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

nyilatkozom továbbá, hogy nem tartozók az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya alá. 

nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár tartalmaz valamennyi, a 
szerződésszerii teljesítéssel kapcsolatban, valamint a pályázat kiírásban foglaltak szerint 
felmerülő költséget. 

Kelt: Pilisvörösvár, 2021. év augusztus hónap 05. napján 

..öGE.-..~2~" ~!! ..,.... ~+'~·~~~~ 

2085 Pilisvö~ösváí,Sleij}Jmre u.27. 

Adrc:<il11. t6~Ófire1"13) 

2025 Viscgr.id, l'ö utca S 1. telefon: 00 36 / 26 398·255 26 398·090 telefax: 00 36 / 26 398· 163 

C·mail: ,·iscgr:id@,viscgrad.hu web: W\\"l\'.visc);:rad.hu 



FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 
"'" -~ 

KEZETT 

JZo~' lUG 0 5. 

2. számú melléklet 

Neve: Geoszolg Mélyépítöipari és Vállalkozói Kft. 

Sdkhdye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. 

Belföldi adóS2'JÚUll: 10902563-2-13 

Bankszámlama.1:: 10104105-10854800-01004007 

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

A BfRÁLATl SZEMPONT MEGNEVEZÉSE 
1 

A. a legalacsonyabb össngü vállalkozói dij 49.790.000,-R+ÁFA 

B. minél rövidebb határidőre történő teljesités: 2021. október 31. nap 

Kelt: Pilisvörösvár, 2021. év augusztus hónap 05. napján 

~GE«>SZOt.11~ 
2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27. 

Adószám: 109íl2Si3!H3 
~~· >. 
' ' / 

( éegszerü aláícls) 

2025 Viscgr:id, fó U!Ca 81. 1clcfon: 01) 36 ! 26 398·255 26 398·090 telefax: 00 36 / 26 398·163 

e-mail: 1·iscgracl@·visegrad.hu web: 11·ww.viscgml.hu 
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VISECRAD 
Város 

PO LGÁ RMES T E RE 

Összeállította: Balassáné Hegyi Adrienn 
Előterjesztette: Eőry Dénes 

ELŐTERJESZTÉS 

Településrendezési eszközök módosításáról 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 49/2021. (III. 18.) határozata a Visegrád, 
Panoráma út 23. és környezete (volt MNB üdülő) telepítési tanulmánytervének befogadásáról szólt. 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2021. (VII. 5.) határozata a Visegrád, 
Panoráma út 23. és környezete (volt MNB üdülő) településrendezési szerződésének megkötéséről 
határozott. 

„Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1. elfogadja a Visegrád, Panoráma út 23. és környezetére, a (volt MNB üdülő) VARRODESING 
Kft. által készített láthatósági tanulmánytervet, 

2. Visegrád hatályos településrendezési eszközeinek módosítására településrendezési 
szerződést (TRSZ) köt a Jaka Trade Kft-vel, az alábbi feltételekkel: 

a parkolók telken belül kerüljenek kialakításra, 
a dunai szárny és a telekhatár (ideértve a 1081 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
érintkező telekhatárát) közötti erdős-ligetes terület a jelenlegi, természetközeli 
állapotban való megőrzése és fenntartása, a mesterséges parkosítás elkerülése, 
a dunai szárnyon (az épület Duna felőli releváns feltárulási irányaiból) nem létesíthető 
magastető, nyeregtető, 

a homlokzati falak színezése a természetes háttérhez közelítő legyen, a településkép 
védelméről szóló 9/2019. (X.2.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékében 
meghatározott színek alkalmazásával, 
a támfalak burkolása helyi, vagy térségi kővel - visegrádi andezit, visegrádi patakkő, 
dunabogdányi bazalt, dunai vízépítési terméskő) - vagy ahhoz hasonló struktúrájú és 
színvilágú kővel történjen." 

A településrendezési szerződés aláírásra került. A településrendezési eszközök módosításához 
árajánlatot kértünk az EKO Építész Kft.-től. 

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

e-mail : visegrad@visegrad.hu web: www.visegrad .hu 



Javaslom, hogy a korábbi településrendezési eszközök készítőjét, Kálmán Kinga településrendezőt 
(EKO Építész Kft. 1015 Budapest, Csalogány u. 6-10. VI/251.) bízza meg az ajánlata alapján a T. 
Képviselő-testület a feladat elvégzésével. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Visegrád 1084 és 1082/4 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánításáról döntést hozni szíveskedjék. / 

~nes Visegrád, 2021. augusztus 10. 

pol~ester 

Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.. ./2021. (VIII. 12.) határozata 

Településrendezési eszközök módosításáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1) a Visegrád 1084 és 1082/4 hrsz-ú ingatlanok (volt MNB üdülő) területét kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja, 
2) ajánlata alapján megbízza Kálmán Kinga településrendezőt (EKO Építész Kft. 1015 

Budapest, Csalogány u. 6-10. VI/251.) Visegrád Város településrendezési eszközeinek 
módosításával, 

3) felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés megkötésére, a 
településrendezési eszközök módosításának költségét a Jaka Trade Kft. állja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 

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

e-mail: visegrad(!lvisegraclhu web: www.viscgrad.hu 
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VISECR_AD 
Város 

POLGÁRMESTE RE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette : Eőry Dénes 

Előterjesztés 

„visegrádi" névhasználati kérelemről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Visegrád Város Önkormányzatát Abonyi Balázs a Lundaman Kft. (Visegrád, Schulek utca 20.) ügyvezetője 
megkereste, hogy adja hozzájárulását a „visegrádi" szó kereskedelmi használatához a „Visegrádi Sör" 
márkanév összetételben. 

Kérelmében leírta, hogy sörfőzde indítását tervezi Visegrádon, és a termékeit „Visegrádi Sör" néven szeretné 
forgalomba hozni. 
Az előterjesztés mellékletét képező kérelem tartalmazza a márkanév védjegyét ábrával együtt. 
Elfogadás esetén a márkanév védjegyét ábrával együtt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 234640 
számon lajstromozta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntés a kérelemben. 

Visegrád, 2021 . 08. 10. 

Határozati javaslat 

i Eö~ 
Polgármester 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2021. (VIII. 12.) határozata 
„visegrádi" névhasználati kérelemről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete : 

1. úgy dönt, engedélyezi a Lundaman Kft. (2025 Visegrád, Schulek utca 20.) részére 2021. augusztus 
12. napjától kezdődően a „visegrádi" szó kereskedelmi használatát, „Visegrádi Sör" márkanév 
összetételben, 

2. a névhasználati engedély határozatlan időtartamú, 

3. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi határozatnak megfelelően írásban 
értesítse a Lundaman Kft. képviselőjét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

2025 Visegrád, Fő utca 81. te lefon: 00 36 / 26 398-255 26 398·090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail : visegracl@visegrad. hu web: www.visegrad.hu 



Kérvény névhasználat engedélyezésére 

1 I 1 

Tárgy: Kérvény névhasználat 0 "'""'r101veze!ser·e 

Feladó: <abonyister@gmail.com> 
Dátum: 2021. 07. 09. 13:08 
Címzett: <visegrad@visegrad.hu> 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Kérem szíves hozzájárulásukat a „visegrádi" szó kereskedelmi használatához a „Visegrádi Sör" márkanév 
összetételben. Vállakozásom, a Lundaman Kft keretein belül sörfőzde indítását tervezem Visegrádon, és a 
termékeimet „Visegrádi Sör" néven szeretném forgalomba hozni. A márkanév védjegyét ábrával együtt a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 234640 számon lajstromozta. 

Csatolom Önöknek a címkék előzetes terveit. 

Amennyiben kérdésük, észrevételük van, kérem, keressenek bizalommal. 

Támogatásukat előre is köszönve 

Üdvözlettel 

Abonyi Balázs 
Lundaman Kft 
Visegrád, Schulek utca 20, 2025 
Tel.: +36 70 422 6456 
Email.: abonv.ister@gmail.com 
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VISECRAD 
Város 

P O LGÁRMESTERE 

Előterjesztette: Eöry Dénes 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc 

Előterjesztés 

Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Baumgartner Péter ügyvéd július 20-án kereste meg a T. Képviselő-testületet, a Visegrád 1077 
hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatosan. 
Az ingatlan természetben a Hosszú dűlő 15. szám alatt található 714 m2 nagyságú, „kivett hétvégi 
ház, udvar" megnevezésű. 
Az ingatlan tulajdoni lapján természetvédelmi terület bejegyzés található. A Duna-Ipoly Nemzeti 
Parknak elővásárlási joga van az ingatlanra, illetve a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény 86. §-a alapján az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot is elővásárlási 
jog illeti meg. 

Fentiek tekintetében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Visegrád, 2021. 08. 10. L Eö~nes 
Polgármester 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 I 26 398·255 26 398·090 te lefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail: visegrad@visegrad.hu web: www.visegrad.hu 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 12.) határozata 

Visegrád 1077 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 15-én megkötött, a Visegrád 1077 
hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban elővásárlási jogával nem kíván élni. 

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

2025 Visegrád, F6 utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 :)98-090 telefax: 00 :)6 / 26 398-163 

e-mail: visegrad@visegrad.hu web: www.visegrad.hu 



Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, 
Fő u.81. 

Tisztelt Címzett, 

MEGKERESÉS 

Alulírott Dr. Baumgartner Péter ügyvéd (1107 Budapest, Makk u. 3. fszt. 3.), mint Bert E 
Lanczinger, Gerényi Viktor Lajos, Arádi Antónia jogi képviselője az alábbiakkal keresem meg 
Önt, mint a Visegrád, belterület 1077 hrsz.-ú, természetben a 2025 Visegrád, H.osszú díílő 15. 
szám alatt található, „kivett hétvégi ház, udvar" megnevezés{i 714 m2 alapterületű ingatlan 
vonatkozásában a természet védelméről szóló 1996. évi LIH. törvény 68. § (6) bekezdése szerint 
beM.felentdség(l védett t@rmtur:ti trtrület esetében elővásárlásra jogosultat. 

Tájékoztatom, hogy Gerényi Viktor Lajos és Arádi Antónia a csatolt adásvételi szerzlldéssel 
megvásárolta a fenti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát Bert E Lanczinger eladótól. Tájékoztatom 
továbbá, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése szerint a 
az Önkormányzat az ingatlanra, ha az helyi jelentőségíi védett természeti terület, és a Magyar 
Állam nem gyakorolja elővásárlási jogát, elővásárlási joggal bír, ennél fogva a csatolt 
szerződésben rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a tárgyi 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvételére. 

jelen levelünk a Ptk. 6:222. § és az 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése szerinti 
ajánlattételnek minősül, amely - amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával és az 
ingatlan helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül - 21 napig áll fenn. Amennyiben 
jelen levelünk átvételét követő 21 napon belül nem értesít arról, hogy elővásárlási jogával az 
Önkormányzat a csatolt szerződésben foglalt feltételekkel élni kíván, vagy levélben, illetve e-mail 
útján kifejezetten nyilatkozik arról, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni, úgy tekintjük, hogy 
elővásárlási jogával nem kívánt élni az ingatlan vonatkozásában. 

Amennyiben az Ingatlan nem minősül helyi jelentőségíl védett természeti területnek, kérjük, 
szíveskedjék jelezni felénk. 

Budapest, 2021. 07. 15. 
Tisztelettel: 

Dr. Baumgartner Péter 

1l Oi Bml:t(H!$t. llfakk u. 3. r~zt. 3. 

Tel. + 36 :!O :!·13 3~87 

E-mail: peter.drlu1111ugnrt11er@g111nil.co111 

'" t~.>' ,, 
Dr. Baumgartner geter 

ügyvéq 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Bert E Lanczi~e.v r ... . 
fa tul!:litioni lao szerint tévesen Laczinger Bertalan), 

1 ... „_ •• 

születési hely, idő: , · 
mint Eladó 

5.; útlevélszám: 

kP-pviseli Lan.c.z.inger Frigyes Emijné f születési név: lakcím: 
; anyja neve: a, születési hely, idő: 

személyi azonosító: ., adóazonosító: ', magyar állampolgár) mint 
meghatalmazott 

másrészről 

Gerényi Viktor Lajos 
(szü}ptiSsi név: < lakcím: 

születési hely és idő: · 
azonosító: , magyar állampolgár), 
mintVevol 

és 

Arádi Antónia 

.; aaoazonosító jel: 
anyja neve· 

személyi 

(születési név:Arádi A~ó""~.a lakcím~ ~ . J .• , anyja neve: 
születési hely és idő: · „ · 1.; adóazonosító jel: .:, személyi azonos1có: 

mintvevd.t: 
, magyar állampolgár), 

Eladó és Vevők a továbbiakban együttes említésük esetén Felek vagy Szerződő felek
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartás mai napon hatályos adatai szerint Eladó 1/1 
arányú tulajdonosa az alábbi 

Visegrád, belterület 1077 hrsz.-ú, természetben a 2025 Visegrád, Hosszú dűlő 15. szám 
alatt található, "kivett hétvégi ház, udvarn ~vefesq 714 m2 alapterpletű ingatlannak. 

·. 

Bert H Lanainger ( 
Eladó 

képviseli Lanczinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

GerénYi Viktor Lajos 
Vevő 

Ellenjegyzem, BudapestelJ,
7
2021. 07. 15. napján: 

,-;·; ·„ ,..,_. ./"'"'/ .. · ,.... ,,;/_,,,-~ 

c;::-.c~---·· 

Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvéd 
1107 Budapest, Makk u. 3. fszt. 3. 

KASZ: 36057287 

1 

Arádi Antónia 
Vevő 
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2. Vevők kijelentik, hogy az ingatlan helyszínét, épületét, annak felszereltségét is 
megismerték 

3. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. 
rendelet 1. § (2) bekezdés (b) pontja értelmében az ingatlan nem tartozik a rendelet 
hatálya alá, emiatt energetikai tanúsítványt nem kell készíteni. 

4. Felek a fentiek előrebocsátásával megállapodnak abban, hogy egymással adásvételi 
szerződést kötnek. Eladó eladja, a Vevők pedig l/z - l/z, összesen 1/1 tulajdoni arányban 
megvásárolják a Visegrád, belterület 1077 hrsz ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát Felek 
kioktatása a Ptk. 5:168.§ -ra megtörtént, mely szerint az ingatlan tulajdonszerzéséhez az 
adásvételi szerződés megkötésén túlmenően a Vevők tulajdonjogának földhivatali 
nyilvántartásba történő bejegyzése is szükséges. 

5. Felek rögzítik, Eladó szavatolja, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Eladó 
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Vevők 
tulajdonszerzését korlátozná vagy akadályozná. Eladó kijelenti, hogy az ingatlannak általa 
ismert rejtett hibája nincs és kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan megfelel 
a törvényes és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak (nyaraló célú használatra 
alkalmas). 

6. Felek az ingatlan vételárát megállapodásuknak megfelelően mindösszesen 12.680.000,-
Ft, azaz tizenkétmillió-hatszáznyolcvanezer forint összegben határozzák meg. 

7. Felek kijelentik, és jelen szerződés aláírásával elismerik, hogy Vevők a teljes vételárat jelen 
szerződés aláírását megelőzően megfizették az Eladó által megjelölt, az MKB Bank Nyrt. 
által vezetett 10300002-50801329-49010020. szamu bankszámlára (Eladó 
bankszámlája). Eladó a fentiek szerint történő teljesítést, a vételár átvételét elismeri és 
nyugtázza. · 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján Vevők jogosultak az illetékes 
Földhivatalnál a Visegrád, belterület 1077 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát illetően 
adásvétel jogcímén történő bejegyzése iránt kérelmet előterjeszteni. 
Ugyanakkor Felek közösen kérik az illetékes Földhivatalt, hogy az lnytv. 47 /A§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján tartsa függőben a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem 
elintézését mindaddig, amíg a természetvédelmi terület elővásárlásra 
jogosultj~ak lemondó nyilatkozatát be nem nyújtják, de legfeljebb hat hónap 
időtartam elteltéig. 

9. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen adásvételi szerződés tárgyát 
képező ingatlan tulajdonjogáról lemond és feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vevők tulajdonjoga a Visegrád, belterület 1077 hrsz 
ingatlan * -*' összesen 1/1 tulajdoni há7fi'dárp, adásvétel jogcímén bejegyzésre 
kerüljön. 

Bert E Lanczinger i 
Eladó 

képviseli Lanczinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

Gerényi Viktor Lajos 
Vevő ' 

Ellenjegyzem, Budapesten, 2021. 07. 15. napján: 

.: } - .. 

~~ c?-'.ilV~ . . _ • _ 

Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvéd 
1107 Budapest, Makk u. 3. fszt 3. 

KASZ: 36057287 

U 
1Arádi Antónia

Vevő 
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10. Felek megáJJapodnak abban, hogy.az ingatlan:birtokba adására 3 napon belül kerül sor. 

A birtokba adás napjáig-azEladó;-eztköv:etőenaVevők viselik azadás'lételtárgyát képező 
ingatlanhoz tapadó,terheket,,'költségeket és·hnnák,annakhasznait, továbbá-viselik 'azt a 
kárt, melynek megtérítésére:senki sem kötelezhető. 

A birtokátruházás során Eladó az Ingatlant megtekintett állapotban.köteles Vevők részére 
átadni. Eladó a birtokátruházással egyidejűleg köteles az Ingatlant elhag;mi. A Felek a 
fentiek megtörtént~illetve a méróórákpontns állását rögdtfŐ jegyzőkönyvet-vesznek fel. 
A birtokba adás napjáig az madó;ezt követőei'.'a Vev'őkviselik-azattasvételtárgyát képező 
ingatlanra vonatkozó.közÜZémi költségeket 

11. Eladó képviselője és Vevők kijelentik/ hogy. nagykorú, roselekvőképes magyar 
állampolgárok, akiknekképviseleti;,:joga;ésaelekvőképes$ége,jeien;:adálwételi:szerződés 
aláírásakor nem korlátozott. Eladó.na~oru, tselekvőképes amerikái.állampolgár,akinek 
cselekvőképessége jelen adásvételi szerződés;aláirásakoc rrem korlátozott 

12. Jelen szerződés elkészítésével;'\Valamint annaicellenjegyzésévelta felek megbíz~ illetve 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás során,: a képviseletre valamint a .NAV-B400- adatlap 
aláírására meghatalmazzák Dr. Baumgartner Péter ,t;!gyéni,~jigyv.édet:-:(1107, ·Budapest, 
Makk u. 3. fszt 3.). ksterződés elkésZítésével jáfó'köl~geket:VevOk:v:ise~azellenjegy.ző 
ügyvéd a szerződés:ellenjegyzéséJrel a meghatalmazást.elfogadja. 

13. A felek megértették az okiratot készítő és,ellenj~ő ~éd tájékoztatását;.az,adó~ és 
illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolal::osan. A:szerződő·felek1:Udomással·bírn:akarról, 
hogy a fentieken túlmenően ,a,, jelennszerztkiéshől ,«edően ·.a F-eleket:-t~ló ·adó-· ·és 
illetékkötelezettséggel ·kapcsolatos ,:;tájékoztatást a, ~NAV i~kesr igazgatóságától 
kaphatnak 

14. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcSönöseR-egyittműködve kötelesek 
eljárni. Ennek során a felek kölcsönös tájékoztatási, ·érteSítési és.1figyeiem felhívási 
kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a/szerződésszerű 
teljesítést befolyásolhatja. 

15. A jelen szerződésben nem nevesített jogkW:iésekre a~··2013."-.évf\V.C..tönvény {Ptk) 
rendelkezései irányadók El~njegyző,.ügyvéddnil&iösen ·tájékoztatta:a~.feteket·.a:hibás 
teljesítés jogkövetkezményeiről. 

16. Felek kiJelentik, hogy a jelen Szerződés ~rinti'kötelezettségeik;teljesftésére,:az abban 
foglalt vá1lalásaik teljesítésére képesek és.az ahhoz,sz~ valamennyiismerettel és 
forrással rendelkeznek·Felekkijeléntik/:hogy a:jelenSz$"Zádés·szerinttkötelezettségeiket 
az azokhoz fűződő. ·kockázatok .. teljes. feb:néresé.t·~, megismeré&ét.:követfien,::azok 
ismeretében•vállalták 

I> , 

Bert E Lancziuger7 ·· 
Eladó 

<-_". · .:;~ Jaerén,iVm.tari:ajos "::,. ·~ A:n.timia 

képviseli Lanc:zinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

:lVev.Ő Vevő 

~--~07~, 
-':<Dr..·BaumgartnerPéteregyéni'ügyvéd 

. ' 1107~.Budápest;Makku. 3.fszt. 3 . 
. KASZ:.36057287 
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17. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása, kiegészítése, felbontása 
vagy megszüntetése kizárólag írásban érvényes. Kijelentik továbbá, hogy a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy azt kiegészítő szóbeli megállapodás közöttük nem 
jött létre. 

18. Az 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése szerint védett természeti érték és terület 
tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet az igazgatóság 
- más jogosultakat megelőzően - jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű védett természeti 
terület esetében - sorrendben az igazgatóságot követően - a települési önkormányzatot is 
megilleti az elővásárlási jog. Az elővásárlásra jogosultak megkereséséről az ellenjegyző 
ügyvéd gondoskodik, erre Felek őt meghatalmazzák, és részére minden szükséges 
jogosultságot megadnak. Ügyvéd a meghatalmazást elfogadja. Az elővásárlásra 
jogosult( ak) elővásárlási joguk gyakorlásával egyidejűleg a vételár már megfizetett részét 
a Vevők részére, a még meg nem fizetett részét az Eladó részére köteles( ek) megfizetni. 

19. Felek jelen szerződést felolvasást és megértést követően, mint ügyleti akaratuknak 
mindenben megfelelőt, ügyvédi kioktatás után, bármilyen kényszertől vagy fenyegetéstől 
mentesen, szabad akaratukból írták alá. Felek a jelen Szerződést egyúttal ügyvédi 
tényvázlatnak tekintik. Felek kijelentik, hogy az ügyvédi tényvázlat külön íven való 
megszövegezését kifejezetten nem kérik. 

Budapest, 2021. 07. 15. 

Bert E Lanczinger / 
Eladó 

képviseli Lanczinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

-----·--
Gerényi Viktor Lajos 

Vevő· 

Ellenjegyzem, Budapesten, 2021. 07. 15. napján: 

Arádi Antónia 
Vevő 
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VISECRAD 
Város 

POL GÁ RMESTERE 

Összeállította: Balassáné Hegyi Adrienn 
Előterjesztette: Eöry Dénes 

Előterjesztés 

Visegrád települési klímastratégia kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálással 
(KEHOP-1.2.1.) projekt 3. számú szerződésmódosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A pályázat benyújtására vonatkozó döntés a település a 2018. május 17-i testületi ülésén került 
elfogadásra, amit követően a pályázat 2018. május 31 -én került benyújtásra. Az Iránytó Hatóságtól 
a pályázat támogatásáról szóló döntésről az értesítés 2019. május 30-án érkezett. 
A ályázatban a tel·esülés az alábbi mérföldkövek mentén történik: 

Elérés 
dátuma 

Mérföldkő címe 
Kapcsolódó 

összeg 
•• 1 111 

111111 

„ 2020.11.29 f---+-- ----1--E_lk_é_s_zu_··1_v_i_se_,grád tele ülési klímastratégiáJ~· a----+-------1 
A projektben vállalt feladatok teljesülése, projekt 
zárása. 

A 'l ' tb • l'bb. t t'kt r 't' zük, 

Célértéke 
Monitoring mutató megnevezése elérésének 

dátuma 
A szemléletformálási kampány által elért lakosság 2021.11.13. 
száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) 

A szemléletformálási kampány által elért lakosság 2021.11.13. 
száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) 
Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos 2021.11.13. 
szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő 
lakosság száma 
Klímastratégiával rendelkező települések összesített 
lakosság száma 

Klímastratégiával rendelkező települések összesített 2021.11.13. 
lakosság száma 

Célérték 

1842 

3 400 

1220 

1 842 

2025 Visegrád, Fő utca 81. te lefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 
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1.1 Az 1. mérföldkő teljesülése 

Az 1. mérföldkő teljesítési kötelezettsége 2020.11.29-én volt esedékes, amihez kapcsolódóan az 
EPTK rendszeren keresztül a pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés teljesítéséhez és a 
mérföldkőhöz kapcsolódó Szakmai beszámoló benyújtásra került 2020.12.14-ig. 
Benyújtásra került az 1. mérföldkő teljesüléséhez az 1. sorszámú Szakmai Beszámoló, ami 
tartalmazta 

Visegrád település klímastratégiáját, ami a projektnek készített hivatalos városi honlapon 
keresztül elérhető, 
elkészült a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldalt 
(https://www.visegrad.hu/klimastrategia ), valamint 
elhelyezésre került az Önkormányzat épületében a projekt megvalósulásáról szóló „C" 
típusú tájékoztató tábla. 
A szemléletformálási feladatok elvégzéséhez szükséges előkészítő dokumentációk, szakmai 
anyagok közül elkészült a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás témájú on-line 
verseny tartalma, ami majd a projekt oldalán keresztül válik elérhetővé. 

A szakmai beszámolóhoz érkezett hiánypótlás 2021.03.31-én, valamint 2021.04.27-én amelyek 
teljesültek és a tartalma alapján a szakmai beszámoló elfogadásra került. 

1.2 Támogatói Okirat módosítása 

2021. január 14-én a ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Állam.titkárságtól érkezett tájékoztatás szerint a KEHOP-1.2.1-18-2018-00094 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatói okiratra vonatkozó 1. sorszámú módosítási igény 
alapján a támogatói okiratban a változtatásokat elfogadták, tudomásul vették és átvezették. 

A változás tartalma a következő 
A pályázatban szereplő tervezett feladatok közül a következők módosítása történt meg: 
Pályázatban tervezett feladatok: 

Figyelemfelhívó akció ügyességi versennyel a klímaváltozásnak természetre és épített 
környezetre gyakorolt hatásáról több korosztálynak a KISPALOTAJÁTÉKOK 
programsorozathoz kapcsolódva 

Standos kitelepülés, rajzolás és kézműves foglalkozásokkal több korosztály és célcsoport 
számára a klímaváltozás és a természetvédelem, valamint épített környezet témájában két 
rendezvényhez kapcsolódóan 

A feladatok módosítása: 
On-line verseny a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre gyakorolt hatásairól 

~Interaktív, mobil foglalkoztató játékok, melyek az óvodás korosztály számára egész évben 
elérhető, az alkalmanként megrendezésre kerülő rendezvényekre kitelepíthető 

A feladatok tartalmának módosításakor az elsődleges szempont annak a figyelembevétele volt, hogy 
az új tevékenységek a megfelelő személyes távolságtartáshoz elegendő feltételeket biztosítsanak, 
így azok megvalósításához kis csoportban vagy személyes jelenlét nélkül is legyen lehetőség, 
miközben a megvalósításra hosszabb időtartam álljon rendelkezésre, hogy a vállalt monitorig 
mutatók teljesülésének ezen felételek mellett se legyen akadálya. 
A két tevékenység módosításakor azok együttes aktív és passzív eléréseinek a száma a pályázatban 
megadottakhoz képest változatlan marad. Az elérésszámok változatlansága miatt az együttes 
költségekben sem történik változtatás, így azok nem módosítják a pályázat támogatott összegének a 
nagyságát. 
A tervezett feladatok leírása 
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1. On-line verseny a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre gyakorolt hatásairól 

A város honlapjának aloldalán keresztül érhető el az on-line tanulmányi verseny, aminek 
célja, hogy a fiatal korosztály számára átfogó, játékos formában elérhető tudást adjon a 
település és környezetének természeti értékeiről az élő és élettelen környezet 
megismeréséről, valamint a klímaváltozásnak azokra gyakorolt hatásairól. Erre a tudásra 
alapozva lehet részt venni az interneten zajló tanulmányi versenyben. A verseny tematikája, 
hogy a korosztálynak szóló rövid ismeretanyag szemléltető, képi anyagokkal bővített 
bemutatását követően tölthető ki a verseny tesztlapja. A versenyen való részvétel feltétele, 
hogy vagy helyi lakos legyen a jelentkező vagy legalább egy napot töltsön el a településen. 
Aktív elérések igazolása: A tanulmányi verseny a projekt on-line felületén érhető el, ahol a 
tájékoztató információk, a témához kapcsolódó ismeretek mindenki számára elérhetők, 
elolvashatók lesznek. A téma iránt érdeklődők passzív eléréssel olvassák a kapcsolódó 
internetes felületet, az elérésszám az oldal látogatottságának számlálásával mérhető. Azok, 
akik szeretnének a versenyben részt venni rövid regisztrációt követően érhetik el a 
tanulmányi verseny felületét. Aktív elérésben a regisztrált felhasználók szerepelnek, akik 
elkezdik megoldani a közzétett feladatokat. A feladat tervezett határideje: 2021.11.13 

2. Interaktív, mobil foglalkoztató játékok, melyek az óvodás korosztály számára egész évben 
elérhető, az alkalmanként megrendezésre kerülő rendezvényekre kitelepíthető 

A tervezett tevékenységben olyan játékok telepítése történik az óvodás korosztály számára, 
amik bevezetik őket a klímatudatos gondolkodás témájába a korosztályuknak megfelelő 
módon. A játékok Visegrádon a Fellegvár Óvodában kerülnek elhelyezésre (az óvodaalapító 
és fenntartó szerve Visegrád Város Önkormányzata), ahol az óvodai nevelésben kerülnek 
felhasználásra az év során, miközben a városi rendezvények alkalmával kitelepítésre 
kerülnek a Rendezvénytéren, ahol a településre látogató családok is bevonásra kerülnek a 
szemléletformáló játékok használatába. 
Aktív elérések igazolása: A játékok használata kiegészül az ismeretanyag bővítését célzó 
színezőkkel, rajzos játékokkal, melyek az aktív elérések felmérésére is alkalmas. A feladat 
tervezett határideje: 2021.11.13 

1.3 Az első kifizetési kérelem benyújtása 

Az EPTK rendszeren keresztül érkezet értesítés szerint a Kedvezményezett köteles igénylést 
benyújtani időközi kifizetésre a támogatási előleg kifizetésétől számított 15 hónapon belül. Az 
időközi kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2021. 04. 29-e volt. Az időközi kifizetési 
kérelem benyújtása határidőre megtörtént. 
A benyújtott első kifizetési kérelemhez 2021.05.10-én tisztázó kérdés és 2021.05.11 hiánypótlás 
érkezett. A kapott észrevételek mentén a pontosítások megtörténtek. A megküldött válaszok mentén 
további észrevétel történt, melynek a telefonos egyeztetése 2021. 06. 21-én történt meg az IH 
kollegájával. Ennek a legutóbbi kérésnek az egyeztetése az IH kollegával és további pénzügyes 
szakértőkkel megtörtént, majd ezek mentén a szükséges dokumentumok előkészítése is megtörtént 
és az Önkormányzatnak megküldésre került. Aláírást követően továbbítható az IH-nak, hogy az első 
kifizetési kérelem lezárása megtörténhessen. 
Az első kifizetési kérelem benyújtásakor a pályázatban szereplő elvégzett feladatok megegyeznek 
az Önkormányzat és a Trenecon Kft. közötti szerződésben foglaltakkal. Ennek megfelelően 
elkészültek a következők: 

Projekt megalapozó tanulmány készítése, előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői 

tanácsadás, rendelkezésre állás. Határidő: 2020.10.30. 
Visegrád települési klímastratégiájának kidolgozása. Határidő: 2020.11.29 
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• On-line verseny a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre gyakorolt hatásairól 
feladatleírás. Határidő: 2020.11.29 

• Az önkormányzat honlapján aloldal létrehozása és működtetése a megfelelő aloldalakkal. 
Határidő: 2020.11.29 

• A fentiek mellett a szerződés későbbi időpontjában szerepelő Tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítás szintén teljesült a pályázat első mérföldkövéhez igazodva. Ennek elszámolása a 
vállalkozási szerződés zárását követően történi meg. 

1.4 A pályázat további feladatai 

A pályázatban benyújtott költségterv szerint, valamint figyelembe véve a Támogatói Okirat 
módosítását a következő táblázat tartalmazza az elvégzett és az elvégzendő feladatokat. 

Projekt előkészítés, tervezés 
(kivéve közbeszerzési 

596 900 
eljárások lefolytatásának TRENECON 
költsége) Kft. elkészült 
Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 
Projektme~edzsment 128 100 128 100 

külön 

PM szakértői szolgáltatás 
szakértővel a 

85 OOO 85 OOO szerződés 
költsége 

megkötése 
szüksége~ 

Tájékoztatás, nyilvánosság 
40 OOO 

TRENECON 
biztosítás Kft. elkészült 
Általános költségek (rezsi) 
Visegrád nem rendelkezik 
települési klímastratégiával, 

1 OOO OOO 
TRENECON 

melynek kidolgozása részét Kft. 
képezi a feladatnak elkészült 
On-line verseny a 
klímaváltozásnak a részben 
természetre és épített 2 700 OOO 349 210 TRENECON 
környezetre gyakorolt Kft. előkészítés 

hatásainak a megismeréséről megtörtént 

Az önkormányzat honlapján részben 
elkészült, a 
működtetés 

aloldal létrehozása és 1 420 OOO 142 OOO TRENECON 
folyamatos 

működtetése Kft. 
feladat 

Interaktív, mobilan 
használható foglalkoztató részben 
játékok, melyek az óvodás 2 700 OOO 540 OOO TRENECON 
korosztály számára egész Kft. 
évben elérhető, az 
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alkalmanként 
megrendezésre kerülő 
rendezvényekre kitelepíthető 

1. Az Önkormányzat részéről a vállalkozó által végzett és a jövőben végzendő szakmai 
feladatok támogatása mellett hasznos lenne a projektmenedzsment feladatokhoz a megfelelő 
szervezet hozzárendelése és az ehhez tartozó projektmenedzsment feladatok koordinálása, 
hogy a pályázat teljesítése során elvárt jelentéseket és pénzügyi elszámolásokat ennek 
megfelelően a projektmenedzsement tudja elvégezni. 

A pályázatban a projektmenedzsment szervezetnél szerepel, hogy később kerül 
kiválasztásra, valamint, hogy a projektmenedzsment szervezet a feladatait a projekt 
kezdésétől projektzárásig látja el, felelős a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. Feladata 
a tevékenységek koordinációja, a projekt módszertani irányítása, kapcsolattartás az 
Önkormányzattal és a szerződéses vállalkozóval. Ennek a feladatnak jelen állapotban nincs 
kijelölt szervezete. 

2. További feladat az Önkormányzat számára a PM szakértői szolgáltatáshoz a külső 
szakértővel a megfelelő szerződés előkészítés és megkötése. 

3. A TRENECON Kft részéről a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre 
gyakorolt hatásainak a megismeréséről című on-line verseny szakmai előkészítése 

megtörtént, a javasolt kérdések megküldése az Önkormányzatnak a szerződés szerinti 
második teljesítés alkalmával megküldésre került. Az on-line verseny elindítása az iskolai 
időszak megkezdésekor - 2021. szeptemberében - javasolt, mivel a célcsoport elsősorban az 
iskolás korosztály. Az on-line verseny induló felülete a település hivatalos honlapja, melyről 
a TRENECON Kft. által előkészített on-line felületen lehet a versenyben részt venni. A 
verseny a projekt zárásáig tart. 

Az óvodás korosztály számára használható interaktív, mobilan használható foglalkoztató 
játékok beszerzése és telepítése szintén a szeptemberi-októberi időszakban javasolt 
megvalósítani. 

Visegrád, 2021.július 21. 
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Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2021. (VIII. 12.) határozata 

Visegrád települési klímastratégia kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálással 
(KEHOP-1.2.1.) projekt 3. számú szerződésmódosításáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
1. módosítja a TRENECON Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, 
2. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 3. számú módosításának aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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ELERHETÓSEG TRENECON 
Tanácsadó és Tervezö Kft. 
Capital Square Irodaház 
1133 Budapest 
Váci út 76. 3. emelet. 

TEL +361 237 1450 
FAX +36 1 237 1451 

KELT 2021-08-10 

~ TR EN ECON 
OLDAL 1/6 

PROJEKTKÓD KLV1196 

FELJEGYZÉS 

Tárgy: „Visegrád települési klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálással" című és KEHOP-1.2.1-18-2018-00094 számú 
pályázat 
aktuális állása 

2021. 07. 12. 

Visegrád települési klímastratégiájának kidolgozása 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálással" című 
pályázat eredményei és feladatai 

A pályázat benyújtására vonatkozó döntés a település a 2018. május 17-i testületi ülésén 
került elfogadásra, amit követően a pályázat 2018 május 31-én került benyújtásra. Az 
lránytó Hatóságtól a pályázat támogatásáról szóló döntésről az értesítés 2019. május 30-
án érkezett. 

A pályázatban a teljesülés az alábbi mérföldkövek mentén történik: 

1 2020.11.29 Elkészül Visegrád települési klímastratégiája 6 670 OOO 
2 2021.11.13 A projektben vállalt feladatok teljesülése, projekt 2 OOO OOO 

zárása. 

A pályázatban az alábbi mutatók teljesítése szükséges: 

Célértéke 

Monitoring mutató megnevezése elérésének Célérték 

dátuma 

A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma 2021.11.13. 1842 
(passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) 

A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma 2021 .11.13. 3400 
(passzív elérés) (Szakpolitikai mutató) 

Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási 2021.11.13. 1 220 
akciókban aktívan résztvevő lakosság száma 



Célértéke 

Monitoring mutató megnevezése elérésének Célérték 

dátuma 

Klí mastratég iával rendelkező települések összesített 
lakosság száma 

Klímastratégiával rendelkező települések összesített 2021 .11.13. 1 842 
lakosság száma 

1.1 Az 1. mérföldkő teljesülése 

Az 1. mérföldkő teljesítési kötelezettsége 2020.11.29-én volt esedékes, amihez 
kapcsolódóan az EPTK rendszeren keresztül a pályázatához kapcsolódó támogatási 
szerződés teljesítéséhez és a mérföldkőhöz kapcsolódó Szakmai beszámoló benyújtásra 
került 2020.12.14-ig. 

Benyújtásra került az 1. mérföldkő teljesüléséhez az 1. sorszámú Szakmai Beszámoló, ami 
tartalmazta 

Visegrád település klímastratégiáját, ami a projektnek készített hivatalos városi 
honlapon keresztül elérhető , 
elkészült a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldalt 
(https://www.visegrad .hu/klimastrategia), valamint 
elhelyezésre került az Önkormányzat épületében a projekt megvalósulásáról szóló 
„C" típusú tájékoztató tábla. 
A szemléletformálási feladatok elvégzéséhez szükséges előkészítő dokumentációk, 
szakmai anyagok közül elkészült a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
témájú on-line verseny tartalma, ami majd a projekt oldalán keresztül válik 
elérhetővé. 

A szakmai beszámolóhoz érkezett hiánypótlás 2021.03.31-én, valamint 2021 .04.27-én 
amelyek teljesültek és a tartalma alapján a szakmai beszámoló elfogadásra került. 

1.2 Támogatói Okirat módosítása 

2021 . január 14-én a ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárságtól érkezett tájékoztatás szerint a KEHOP-1 .2.1-18-2018-
00094 azonosítószámmal nyilvántartott támogatói okiratra vonatkozó 1. sorszámú 
módosítási igény alapján a támogatói okiratban a változtatásokat elfogadták, tudomásul 
vették és átvezették. 

A változás tartalma a következő 
A pályázatban szereplő tervezett feladatok közül a következők módosítása történt meg: 

Pályázatban tervezett feladatok: 

• Figyelemfelhívó akció ügyességi versennyel a klímaváltozásnak természetre és 
épített környezetre gyakorolt hatásáról több korosztálynak a KISPALOTAJÁTÉKOK 
programsorozathoz kapcsolódva 

• Standos kitelepülés, rajzolás és kézműves foglalkozásokkal több korosztály és 
célcsoport számára a klímaváltozás és a természetvédelem, valamint épített 
környezet témájában két rendezvényhez kapcsolódóan 
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A feladatok módosítása: 

On-line verseny a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre 
gyakorolt hatásairól 
Interaktív, mobil foglalkoztató játékok, melyek az óvodás korosztály számára 
egész évben elérhető, az alkalmanként megrendezésre kerülő rendezvényekre 
kitelepíthető 

A feladatok tartalmának módosításakor az elsődleges szempont annak a figyelembevétele 
volt, hogy az új tevékenységek a megfelelő személyes távolságtartáshoz elegendő 
feltételeket biztosítsanak, így azok megvalósításához kis csoportban vagy személyes 
jelenlét nélkül is legyen lehetőség, miközben a megvalósításra hosszabb időtartam álljon 
rendelkezésre, hogy a vállalt monitorig mutatók teljesülésének ezen felételek mellett se 
legyen akadálya. 

A két tevékenység módosításakor azok együttes aktív és passzív eléréseinek a száma a 
pályázatban megadottakhoz képest változatlan marad. Az elérésszámok változatlansága 
miatt az együttes költségekben sem történik változtatás, így azok nem módosítják a 
pályázat támogatott összegének a nagyságát. 

A tervezett feladatok leírása 

1. On-line verseny a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre gyakorolt 
hatásairól 

A város honlapjának aloldalán keresztül érhető el az on-line tanulmányi verseny, 
aminek célja, hogy a fiatal korosztály számára átfogó, játékos formában elérhető 
tudást adjon a település és környezetének természeti értékeiről az élő és élettelen 
környezet megismeréséről, valamint a klímaváltozásnak azokra gyakorolt 
hatásairól. Erre a tudásra alapozva lehet részt venni az interneten zajló tanulmányi 
versenyben. A verseny tematikája, hogy a korosztálynak szóló rövid ismeretanyag 
szemléltető, képi anyagokkal bővített bemutatását követően tölthető ki a verseny 
tesztlapja. A versenyen való részvétel feltétele, hogy vagy helyi lakos legyen a 
jelentkező vagy legalább egy napot töltsön el a településen. 

Aktív elérések igazolása: A tanulmányi verseny a projekt on-line felületén érhető 
el, ahol a tájékoztató információk, a témához kapcsolódó ismeretek mindenki 
számára elérhetők, elolvashatók lesznek. A téma iránt érdeklődők passzív eléréssel 
olvassák a kapcsolódó internetes felületet, az elérésszám az oldal 
látogatottságának számlálásával mérhető. Azok, akik szeretnének a versenyben 
részt venni rövid regisztrációt követően érhetik el a tanulmányi verseny felületét. 
Aktív elérésben a regisztrált felhasználók szerepelnek, akik elkezdik megoldani a 
közzétett feladatokat. A feladat tervezett határideje: 2021.11.13 

2. Interaktív, mobil foglalkoztató játékok, melyek az óvodás korosztály számára egész 
évben elérhető, az alkalmanként megrendezésre kerülő rendezvényekre 
kitelepíthető 

A tervezett tevékenységben olyan játékok telepítése történik az óvodás korosztály 
számára, amik bevezetik őket a klímatudatos gondolkodás témájába a 
korosztályuknak megfelelő módon. A játékok Visegrádon a Fellegvár óvodában 
kerülnek elhelyezésre (az óvodaalapító és fenntartó szerve Visegrád Város 
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Önkormányzata), ahol az óvodai nevelésben kerülnek felhasználásra az év során, 
miközben a városi rendezvények alkalmával kitelepítésre kerülnek a 
Rendezvénytéren, ahol a településre látogató családok is bevonásra kerülnek a 
szemléletformáló játékok használatába. 

Aktív elérések igazolása: A játékok használata kiegészül az ismeretanyag 
bővítését célzó színezőkkel, rajzos játékokkal, melyek az aktív elérések felmérésére 
is alkalmas. A feladat tervezett határideje: 2021.11.13 

1.3 Az első kifizetési kérelem benyújtása 

Az EPTK rendszeren keresztül érkezet értesítés szerint a Kedvezményezett köteles 
igénylést benyújtani időközi kifizetésre a támogatási előleg kifizetésétől számított 15 
hónapon belül. Az időközi kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2021. 04. 29-e volt. 
Az időközi kifizetési kérelem benyújtása határidőre megtörtént. 

A benyújtott első kifizetési kérelemhez 2021.05.10-én tisztázó kérdés és 2021.05.11 
hiánypótlás érkezett. A kapott észrevételek mentén a pontosítások megtörténtek. A 
megküldött válaszok mentén további észrevétel történt, melynek a telefonos egyeztetése 
2021. 06. 21-én történt meg az IH kollegájával. Ennek a legutóbbi kérésnek az egyeztetése 
az IH kollegával és további pénzügyes szakértőkkel megtörtént, majd ezek mentén a 
szükséges dokumentumok előkészítése is megtörtént és az Önkormányzatnak 
megküldésre került. Aláírást követően továbbítható az IH-nak, hogy az első kifizetési 
kérelem lezárása megtörténhessen. 

Az első kifizetési kérelem benyújtásakor a pályázatban szereplő elvégzett feladatok 
megegyeznek az Önkormányzat és a Trenecon Kft. közötti szerződésben foglaltakkal. 
Ennek megfelelően elkészültek a következők: 

• Projekt megalapozó tanulmány készítése, előkészítéshez kapcsolódó egyéb 
szakértői tanácsadás, rendelkezésre állás. Határidő: 2020.10.30. 

I!> Visegrád települési klímastratégiájának kidolgozása. Határidő: 2020.11.29 
On-line verseny a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre gyakorolt 
hatásairól feladatleírás. Határidő: 2020.11.29 
Az önkormányzat honlapján aloldal létrehozása és működtetése a megfelelő 
aloldalakkal. Határidő: 2020.11.29 

• A fentiek mellett a szerződés későbbi időpontjában szerepelő Tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítás szintén teljesült a pályázat első mérföldkövéhez igazodva. 
Ennek elszámolása a vállalkozási szerződés zárását követően történi meg. 

1.4 A pályázat további feladatai 

A pályázatban benyújtott költségterv szerint, valamint figyelembe véve a Támogatói Okirat 
módosítását a következő táblázat tartalmazza az elvégzett és az elvégzendő feladatokat. 

416 



Projekt előkészítés, tervezés 
(kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 
Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 
Projektmenedzsment 

PM szakértői szolgáltatás 
költsége 

Tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítás 
Általános költségek (rezsi) 
Visegrád nem rendelkezik 
települési klímastratégiával, 
melynek kidolgozása részét 
képezi a feladatnak 
On-line verseny a 
klímaváltozásnak a természetre 
és épített környezetre gyakorolt 
hatásainak a megismeréséről 

Az önkormányzat honlapján 
aloldal létrehozása és 
működtetése 

Interaktív, mobilan használható 
foglalkoztató játékok, melyek az 
óvodás korosztály számára egész 
évben elérhető, az alkalmanként 
megrendezésre kerülő 
rendezvényekre kitelepíthető 

596 900 

128100 128100 

85 OOO 85 OOO 

40000 

1 OOO OOO 

2 700 OOO 349 210 

1420 OOO 142 OOO 

2 700 OOO 540 OOO 

TRENECON Kft. elkészült 

külön 
szakértővel a 
szerződés 

megkötése 
szükséges 

TRENECON Kft. elkészült 

TRENECON Kft. 

részben 
TRENECON Kft. 

részben 
TRENECON Kft. 

részben 
TRENECON Kft. 

elkészült 

előkészítés 

megtörtént 

elkészült, a 
működtetés 

folyamatos 
feladat 

1. Az Önkormányzat részéről a vállalkozó által végzett és a jövőben végzendő szakmai 
feladatok támogatása mellett hasznos lenne a projektmenedzsment feladatokhoz a 
megfelelő szervezet hozzárendelése és az ehhez tartozó projektmenedzsment 
feladatok koordinálása, hogy a pályázat teljesítése során elvárt jelentéseket és 
pénzügyi elszámolásokat ennek megfelelően a projektmenedzsement tudja 
elvégezni. 

A pályázatban a projektmenedzsment szervezetnél szerepel, hogy később kerül 
kiválasztásra, valamint, hogy a projektmenedzsment szervezet a feladatait a projekt 
kezdésétől projektzárásig látja el , felelős a projekt végrehajtásáért, 
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előrehaladásáért. Feladata a tevékenységek koordinációja, a projekt módszertani 
irányítása, kapcsolattartás az Önkormányzattal és a szerződéses vállalkozóval. 
Ennek a feladatnak jelen állapotban nincs kijelölt szervezete. 

2. További feladat az Önkormányzat számára a PM szakértői szolgáltatáshoz a külső 
szakértővel a megfelelő szerződés előkészítés és megkötése. 

3. A TRENECON Kft részéről a klímaváltozásnak a természetre és épített környezetre 
gyakorolt hatásainak a megismeréséről című on-line verseny szakmai előkészítése 
megtörtént, a javasolt kérdések megküldése az Önkormányzatnak a szerződés 
szerinti második teljesítés alkalmával megküldésre került. Az on-line verseny 
elindítása az iskolai időszak megkezdésekor - 2021. szeptemberében - javasolt, 
mivel a célcsoport elsősorban az iskolás korosztály. Az on-line verseny induló 
felülete a település hivatalos honlapja, melyről a TRENECON Kft. által előkészített 
on-line felületen lehet a versenyben részt venni. A verseny a projekt zárásáig tart. 

Az óvodás korosztály számára használható interaktív, mobilan használható 
foglalkoztató játékok beszerzése és telepítése szintén a szeptemberi-októberi 
időszakban javasolt megvalósítani. 
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TELJESÍTÉSIGAZOLÁSSAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRAT 

Sorszám: 2021/004 

Készült összhangban az Visegrád Város Önkormányzata részére kiállított 2020-BV/000202 
sorszámú számlájához. 

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (székhely, 1133 Budapest, Váci út 76. 3em„ 
adószám 11861689-2-41) a Visegrád Város Önkormányzata (székhely, 2025 Visegrád, Fő u. 
81.) részére a közöttük fennálló szerződés szerinti, a Visegrád Város Önkormányzata részére 
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" 
címü (kódszám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00094) pályázati felhíváshoz kapcsolódó Projekt 
megalapozó tanulmány készítése, települési klímastratégia készítés és szakértői, 

szemléletformálási feladatok ellátása" tárgyú munkához kapcsolódó 2. részfeladatait 
határidőre 2021.11.27 nappal elvégezte: 

Visegrád települési klímastratégiájának kidolgozása 
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
On-line verseny előkészítése, szakmai tartalom meghatározása a klímaváltozásnak a 
természetre és épített környezetre gyakorolt hatásairól feladatleírás 
Az önkormányzat honlapján aloldal létrehozása és működtetése a megfelelő 
aloldalakkal, ahol az aktuális rendezvények bemutatása is megtörténik 

A projekt első számú kifizetési kérelméhez kapcsolódó teljesítések a fentiek közül az 
alábbiak: 

Visegrád települési klímastratégiájának kidolgozása 
Elszámolni kívánt nettó összeg (Ft): 787 401 
Elszámolni kívánt ÁFA összeg (Ft): 212 599 
Elszámolni kívánt bruttó összeg (Ft): 1 OOO OOO 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
Tétel teljes nettó összeg (Ft): 31 496 
Tétel teljes ÁFA összeg (Ft): 8 504 
Tétel teljes bruttó összeg (Ft): 40 OOO 

A Visegrád Város Önkormányzata a munkát megnézte, fenntartás nélkül elfogadta és átvette. 

A Visegrád Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy TRENECON Tanácsadó és 
Tervező Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett és nettó 
3.900.000 Ft + ÁFA, azaz hárommilliókilencszázezer forint + ÁFA 2. részszámla 
benyújtására jogosult. 

Érintett könyvviteli számla sorszáma: 2020-BV/000202 
Számla kibocsátója: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., 3. em. 
Adószám: 11861689-2-41 
Számla sorszáma: 2020-BV /000202 
Számla nettó értéke: 3.900.000,- Ft 
ÁFA értéke: 1.053.000,- Ft 
Bruttó érték: 4.953.000,- Ft 



Helyesbítés oka: A 2. részfeladatok tévesen kerültek feltüntetésre és a kifizetési 

kérelemhez tartozó teljesítések hiányoztak. 

Ezen számviteli bizonylatunk az eredeti teljesítés igazolással együtt kezelendő. 

Visegrád, 2021. június 11. 

··--···-···-·------~9-re-naei-o··------------------· 

Visegrád Város önkormányzata 
képviseletében 

Eöry Dénes 
polgármester 

·--~----
Vállall<ozó 

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
képviseletében 

Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona 
ügyvezető 

~1RENECON 
TRENECON Tanácsadó és TeNGZÓ Kft. 

1133 Budapest, Vác!. út 76. 3. em. 
Ad6siám: 11861689-2-41 1. 



Vállalkozási szerződés 
3. SZÁMÚ MÓDOSITÁS 

amely létrejött egyrészről a 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhelye: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
törzskönyvi száma: 731081 
adószáma: 15731089-2-13 
képviseli: Eöry Dénes polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3.em. 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-680214 
adószáma: 11861689-2-41 
számlavezető bank, bankszámlaszám: Budapest Bank 10102237-12876000-01003008 
képviseli: Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona, ügyvezető 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen Felek, vagy Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak 
szerint. 

Előzmények 
Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2018.05.30. napján vállalkozási szerződés jött létre, a 
szerződés tárgya: Visegrád Város Önkormányzata részére „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című (kódszám: 
KEHOP-1.2.1) pályázati felhíváshoz kapcsolódó Projekt megalapozó tanulmány készítése, 
települési klímastratégia készítés és szakértői, szemléletformálási feladatok ellátása. 

A vállalkozási szerződés 1. sz módosítása az 1. sz pontot: A szerződés tárgya, általános 
rendelkezések és az 1. számú „Feladatleírás és a Megrendelő adatszolgáltatása" mellékletet 
érintette. 

A 2. számú módosítás a vállalkozási szerződés 2.1 sz. pontját érintette, a COVID-19 miatt 
kialakult helyzet a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében szereplő feladatoknak a 
módosítása történt, valamint kiegészült a szerződés a 2. számú „Fizetési ütemezése, 
feltételei" melléklettel-

Jelen 3. számú módosítás a vállalkozási szerződés következő pontjait érinti: 

1. A COVID-19 miatt kialakult helyzet miatt a vállalkozási szerződés 2. számú melléklet 
módosítása szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás feladatok 
megvalósításának ütemezése miatt. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 2. számú 
mellékletének helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú "Fizetési ütemezése, 
feltételei" melléklete lép. 

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződés egyéb pontjai továbbra 
is érvényben maradnak, azok a közöttük lévő szerződéses jogviszonyra továbbra is 
alkalmazandóak. 

Jelen szerződésmódosítás 2, azaz kettő számozott oldalt tartalmaz, amelyet annak szoros 
és elválaszthatatlan részét képező 1. számú és 2. számú mellékletekkel együtt kell 
értelmezni és alkalmazni. 

1 



1. sz. melléklet 
1. Melléklet: Feladatleiráa és a M§Jlrendel6 adatszolgáltatása 

Vállalkozó által elvégzendő feladat részletes leírása és a teliesités ütemezése: 

Feladat 
Feladat megnevezése Feladat határideje 

sorszáma 

Projektel6készítés, pályázati dokumentációk összeállítása 

Projekt megalapozó tanulmány készítése, 
1. előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői 2020. 10. 30. 

tanácsadás, rendelkezésre állás 

Megvalósftás lépései 

A Támogatási 
2. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás Szerződésben 

ütemezettek szerint 
Megvalósítás szakmai feladatai 

Visegrád nem rendelkezik települési A Támogatási 

3. kllmastratégiával, melynek kidolgozása részét Szerződésben 

képezi a feladatnak ütemezettek szerint 

On-line verseny a klímaváltozásnak a 
A Támogatási 
Szerződés módosítást 4. természetre és épített környezetre gyakorolt 
követően az abban 

hatásairól 
ütemezettek szerint 

Az önkormányzat honlapján aloldal A Támogatási 

s. tartalmának összeállítása, frissítése, Szerződésben 

aktualizálása, az aktuális rendezvények ütemezettek szerint 
bemutatása. 

A Támogatási 
Szerződés módosítást 

6. 
Szemléletformáló játékok telepítése a 3-6 követően az abban 
éves korosztály számára ütemezettek szerint 

• a határidő tartásának feltétele, hogy a Megrendelő megadja a Pályázat kidolgozásához szükséges 
adatokat 

MUrtmllfö 1datuolgjl&!Sisa; a Pályázat kidolgozásához szükséges adatok átadása 

'~~'""'""'""'"'"'""'""'"~'~'"'""'-~„„,,.~,,,„«,,,.,,.,.,..,.,,,,;,„,.,;c_,,,,. ... _"' __ „_"" ____ ,,.,......_ __ ......___~~-. ...... „."'_+_•t" 

Megrendelö 

Visegrád Város Önkormányzata 
képviseletében 

Eöry Dénes 
polgármester 
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TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
képviseletében 

Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona 
ügyvezető 

~TRENECON 
TRENECON Tanácsadó és T6Ml2ó Kft. 

1133 Budapest, Váci tit 76, 3. em. 
Adószám: 11861689-2-41 
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VISECR_AD 
Város 

JEGYZŐJE 

Összeállította: Herold Mária 

Előterjesztette : dr. Szabó Ferenc jegyző 

Előterjesztés 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodás módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a. pontjában foglaltak értelmében 
a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások, 
olyan feladatok, amelyeket a helyi önkormányzatnak a helyben biztosítható közfeladatok 
körében el kell látnia. Annak érdekében, hogy az önkormányzat eleget tegyen említett feladat 
ellátási kötelezettségének - több önkormányzattal összefogva 2013. január 1. napjától 
határozatlan időtartamra társulási megállapodást kötöttek és létrehozták a Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás), mely 
önkormányzati Társulásra átruházták az említett feladatok ellátását. 

A Társulás jogi személy, egyik telephelye 2011 Budakalász, Budai út 31. szám alatt volt 
található. Az intézmény új nyitva álló egyéb helyiségének a címe 2011 Budakalász, 
Szentendrei út 24. 
A telephely változás miatt szükséges a Társulási Megállapodás, az Alapító Okirat a 
Szakmai Program és az SZMSZ módosítása, amely az előterjesztés mellékletét képezi, 
szükséges a Képviselő-testület határozata. 

Fentiek vonatkozásában kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 

Visegrád, 2021. 08. 10. 

ITT~~ab~f:-f 
jegyző 

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

e-mail: visegracl@risegrad. hu web: www.,·isegracl .hu 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 12.) határozata 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodás módosításáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Programjának 
módosítását, 

2. felkéri a Polgármestert a fenti döntéshez kapcsolódó intézkedések megtételére. 

(A módosított Társulási Megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, Szakmai Program a határozat 
mellékletét képezi.) 

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

2025 Visegrád, Fö utca 8 L tdefon: 00 .16 26 -198-255 26 398-090 telefax: 00 36 1 26 398-163 

e-mail: visegrad((i:l'isegrad.hu web: wwwxisegrad.hu 



Szentendre Város Önkormányzat 
Polgármester 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

é:RKEZETT 

2021 JúL 2 3. 

Telefon: +36-26-785-042, Fax: +36-26-816-127 
Email: polgarmester@szentendre.hu 

Tisztelt Társult Tagok! 

Budakalász Város Önkormányzat kezdeményezte, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 
elhelyezését a Budakalász, Szentendrei út 24. szám alatti BÉSZKÜ ingatlanon kívánja biztosítani. Az intézmény eddigi 
telephelyeként bejegyzett Budai út 31. szám alatti ingatlan törlésre kerül, és a továbbiakban az intézmény részére az 
önkormányzat nyitva álló egyéb helyiségként a Szentendrei út 24. szám alatti ingatlanban biztosit helyiséget. 

Ezen változás miatt szükséges a 
társulási megállapodás módosítása 
alapitó okirat módosltása 
az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és 
szakmai programjának módositása. 

Fenti döntések meghozatala érdekében irásbeli szavazást kezdeményezek, melyhez csatolom a Dunakanyari Család
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás határozatairól szóló írásbeli szavazati lapot, a határozathoz tartozó 
mellékletekkel. 

A társulási megállapodás módositáshoz a Képviselö-testületekjóváhagyása is szükséges a társulási döntés elfogadása 
n. --Kérem Önöket, hogy a szavazati lapokon töltsék ki a szavazó település és a képviselő nevét, és 

jelöljék meg, hogy milyen módon kfvánnak szavazni az adott határozat kapcsán. 

Az aláirt szavazólapokat elektronikus úton szlveskedjenek megküldeni 2021. augusztus 6. napjáig a 
bartha.eniko@szentendre.hu e-mail címre. 

Ha bármely tag a határozatok tárgyában társulási ülés megtartását kéri, arról 3 munkanapon belül kérnék e-mailen 
visszajelzést a bartha.eniko@szentendre.hu e-mail cimre. 

Köszönöm szives együttmüködésüketl 

Szentendre, 2021. július 22. 

~UJ-
F Ol ö p Zsolt 
polgármester 



A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa 2021. augusztusi írásbeli szavazáshoz 

HATÁROZATOK 

7/2021. ( ... „) sz. társulási tanácsi határozat 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egyhangúlag jóváhagyja a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2011 Budakalász, Budai út 31. szám alatti 
telephelyének törlését és új nyitva álló egyéb helyiség bejegyzését. 
Az intézmény új nyitva álló egyéb helyiségének címe: 2011 Budakalász, Szentendrei út 24. 
Felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy az új nyitva álló helyiség használatáról szóló megállapodást írja 
alá. 

8/2021. („ ... ) sz. társulási tanácsi határozat 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egyhangúlag jóváhagyja a 
módosított Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

9/2021. („.„) sz. társulási tanácsi határozat 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egyhangúlag jóváhagyja a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény módosított Alapító Okiratát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 

10/2021. ( ..... ) sz. társulási tanácsi határozat 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egyhangúlag jóváhagyja a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ módosított Szervezeti és .Működési 
Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

11/2021. (.„„) sz. társulási tanácsi határozat 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egyhangúlag jóváhagyja a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ módositott Szakmai Programját a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. · 

Szentendre, 2021. július 22. 

···~·····················„. 
elnök 



Okirat száma: 03/ ..... /2021. 

Módosító okirat 

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsa által 2017. december 17. napján kiadott, 02-29-
09 /2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A.§
a alapján a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 103." 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési engedélyében meghatározott 
illetékességi területén gondoskodik a 4.1. pontban meghatározott közfeladatai (szociális és 
gyermekvédelmi alapszolgáltatási feladatok) jogszabályokban meghatározott követelményeknek 
megfelelő ellátásáról. Különösen: 
- családsegítés, melynek keretében segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást nyújt; 
- gyermekjóléti szolgáltatás, mely olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését" 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Szentendre, 2021. augusztus „„ 

P.H. 

Fülöp Zsolt 
elnök 



Szentendre Város Önkormányzat 
Polgármester 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Telefon: +36-26-785-042, Fax: +36-26-816-127 
Email: polgarrnester@szentendre.hu 

Tisztelt Társult Tagok! 

Budakalász Város önkormányzat kezdeményezte, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 
elhelyezését a Budakalász, Szentendrei út 24. szám alatti BÉSZKÜ ingatlanon klvánja biztosltani. Az intézmény eddigi 
telephelyeként bejegyzett Budai út 31. szám alatti ingatlan törlésre kerül, és a továbbiakban az intézmény részére az 
önkormányzat nyitva álló egyéb helyiségként a Szentendrei út 24. szám alatti ingatlanban biztosi! helyiséget. 

Ezen változás miatt szükséges a 
társulási megállapodás módosrtása 
alapltó okirat módosltása 
az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és 
szakmai programjának módosltása. 

Fenti döntések meghozatala érdekében lrásbelí szavazást kezdeményezek, melyhez csatolom a Dunakanyari Család
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás határozatairól szóló írásbeli szavazati lapot, a határozathoz tartozó 
mellékletekkel. 

A társulási megállapodás módosításhoz a Képviselő-testületek jóváhagyása is szükséges a társulási döntés elfogadása 
után. 

Kérem Önöket, hogy a szavazati lapokon töltsék ki a szavazó település és a képviselő nevét, és 
jelöljék meg, hogy milyen módon kívánnak szavazni az adott határozat kapcsán. 

Az aláírt szavazólapokat elektronikus úton szlveskedjenek megküldeni 2021. augusztus 6. napjáig a 
bartha.eniko@szentendre.hu e-mail címre. 

Ha bármely tag a határozatok tárgyában társulási ülés megtartását kéri, arról 3 munkanapon belül kérnék e-mailen 
visszajelzést a bartha.eniko@szentendre.hu e-mail címre. 

Köszönöm szíves együttmOködésüketl 

Szentendre, 2021. július 22. 

~2Jt 
Fülöp Zsolt 
polgármester 



Okirat száma: 03/ .„ .. /2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a(z) Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézmény okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 103. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. 10. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

3.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Gondoskodik a Szt. 64. § (4) bekezdésében és a 86. §
ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40.§ és 40/ A.§ -ban, valamint 94. §-ában meghatározott 
kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokról (családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ működtetése) 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889990 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési engedélyében meghatározott 
illetékességi területén gondoskodik a 4.1. pontban meghatározott közfeladatai (szociális és 
gyermekvédelmi alapszolgáltatási feladatok) jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáról. Különösen: 

- családsegítés, melynek keretében segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára 
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint 
az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást nyújt;. 
- gyermekjóléti szolgáltatás, mely olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése funkciószám 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 104042 Család és izvermekjóléti szolgáltatások 

3 104043 Család és gyermekjóléti központ 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Család- és Gyermekjóléti Központ működési területe: Budakalász, Csobánka, 
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, 
Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési területe: Budakalász, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 
Visegrád 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az 
intézményvezető, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
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gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257 /2000 
(XII.26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján a munkáltatói jogokat 
gyakorló legfeljebb 5 év határozott időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség 
esetén nevez ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 
és felmentés joga a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói 
jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 

közalkalmazotti jogviszony 
(szakalkalmazottak és egyéb 
közalkalmazottak) 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi xxxm. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257 /2000 (XII.26.) Korm. 
rendelet K't. vhr. 
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Iktatószám: 1/ ............ „ .. .12021 

HELYISÉG HASZNÁLATI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzata (székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., PIR: 730963, adószáma: 15730961-2-13 képviseli: 
Dr. Göbi Richárd polgármester), mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba Adó), 

másrészről 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 103., PIR: 687098; adószáma: 
16936861-1-13; képviseli: Dr. Mazán Katalin önálló képviseleti joggal rendelkező intézményvezető), mint Használatba vevő (a 
továbbiakban: Használatba vevő) 

között alullrott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy Használatba adó kizárólagos tulajdonában áll a budakalászi 3706/1 hrsz.-ú belterületi, kivett 
telephely megnevezésű ingatlan, természetben a Szentendrei út 24. szám alatti, BÉSZKÜ telepen lévő 9. épület, jobb 
oldali akadálymentes épületszárnyból 131 m2 (a továbbiakban: Ingatlan). 

2 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 2019. október 25-én helyiség használati szerződést kötött a Budakalász Város 
Önkormányzatával, mely alapján az Önkormányzat használatba adta a Budai út 31. sz. 2422 hrsz. alatti ingatlan bal oldali 
épületszárnyának kb. 80 m2-es irodahelyiséget és 25 m2 raktárhelyiséget. 

Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi Ill. törvény 64. § (4) bekezdésében és a 86. 
§-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ban, 40/A. §
ban valamint 94. §-ában meghatározott kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokat előíró rendelkezései 
alapján az ingatlant családsegltés, gyermekjóléti szolgáltatás végzése, valamint család- és gyermekjóléti központ 
működésének támogatása céljára adta ingyenes használatba. 
39/2020.(Vlll.19.) sz. Kt. határozattal és a 2020.(IX.30.) sz. Kt. határozattal a Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az épület újra hasznosításához szükséges felújitási munkálatok megkezdéséig, az ingatlan bérleti 
szerződéseit szüntesse meg és a lakásbérlők, valamint a Családsegitö Szolgálat megfelelő elhelyezéséről gondoskodjon. 

3 Fentiekre tekintettel a Használatba adó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 64.§ (4) bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a gyennekek védelméről és gyámügyi igazgatásról • 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40.§-ban, 40/A.§ -ban, valamint 94. §-ában meghatározott kötelező 
önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokat előfró rendelkezései alapján az 1. pontban hivatkozott ingatlant 
családsegités, gyermekjóléti szolgáltatás végzése, valamint család-és gyermekjóléti központ működésének 
támogatása céljára a Dunakanyari Család· és Gyermekjóléti Intézmény részére 2021 ••.••••.••• -tői ingyenes 
használatba adja. 

II. A szerződés tárgya, időtartama 

Fentiek alapján Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi az Ingatlant ismert, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, az alábbi feltételekkel: 

a Használatba adó az átadás előtt tisztasági festést végez. 
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az önkormányzat jelen helyszl nen szociális ellátópont kialakítását is tervezi, melyről a Használatba vevő tudomást vett. 
A szociális ellátópont kialakítása során a Családsegítő által használható terület változhat, azonban a funkció ellátását 
nem lehetetlenítheti el. A felek megállapodnak, hogy erről előzetesen egyeztetnek. 

A használati szerződés a jelen szerzódés aláírásától határozatlan idóre, 6 havi felmondási idövel jön létre. 

Ill. Birtokba adás 

1. Használatba vevő kijelenti, hogy az Ingatlant a szerződés aláírását megelőzően megismerte, az Ingatlan müszaki állapotával 
kapcsolatban kifogást nem emel, az rendeltetésszerü használatra alkalmas, továbbá jelen szerződés céljának megfelelő 
állapotban van. 

2. Felek az Ingatlan birtokba adásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet (1. sz. melléklet) készítenek, amely tartalmazza az átadott 
berendezési és felszerelési tárgyak jegyzékét is. Használatba vevőt az átadás-átvétel időpontjától kezdődően illetik az Ingatlan 
használatával kapcsolatos jogok és terhelik az Ingatlannal kapcsolatos terhek. 
Felek az Ingatlan átadásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyvben közösen rögzítik az Ingatlan átadás-átvételkori állapotát, 
valamint az Ingatlan méröóráinak gyári számát, és aktuális állását. 

IV. Használati dij, egyéb költségek 

1. Felek rögzítik, hogy a Használatba vevő az Ingatlan használatáért díjat nem köteles fizetni, tekintettel arra, hogy 
Használatba vevő az f. 3. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerinti közfeladatot ellátó szervezet és az 
Ingatlant kizárólag a közfeladat ellátásához használja. Használatba adó egyben a fenntartó szervezet tagja. 

2. Használatba vevö köteles a helyiséghasználathoz kapcsolódó közüzemi díjakat (elektromos fogyasztás díja, víz- és 
szennyvíz díj, gázfogyasztás díja, szemétszállítás díja, stb.), megfizetni. A közüzemi díjakat Használatba vevő a 
Használatba adó által kiállított számla alapján köteles megfizetni az alábbiak szerint A közüzemi díjakat Használatba vevő 
fizeti az önkormányzat tovább számlázása alapján. 

3. Amennyiben Használatba vevőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a szolgáltató felmondja vagy 
megszünteti a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a visszakőtés, valamint a visszakötéshez esetlegesen 
szükséges közműfejlesztés dlját Használatba vevő köteles viselni. 

4. Felek rögzltik, hogy amennyiben Használatba vevő az öt terhelő költségek és terhek megfizetését elmulasztotta, 
Használatba adó a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése alapján jelen szerződést felmondhatja. 

5. Használatba vevő fenti kötelezettsége elmulasztásával kapcsolatosan a Használatba adót ért károkért, a Használatba adót 
terhelő költségekért felelősséggel tartozik. 

V. Használatba vevő kötelezettségei 

1. Használatba adó jogosult az Ingatlan rendeltetésszerü használatát. valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítését évente legfeljebb két alkalommal ellenőrizni. Használatba vevő köteles arra alkalmas időben az Ingatlanba 
történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni. Amennyiben Használatba vevő fenti kötelezettségének nem tesz eleget, 
úgy Használatba adó jelen szerződést szerződésszegés miatt rendkívüli felmondással megszüntetheti. 

2. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges minden olyan 
munka elvégzéséhez, amely az Ingatlan állagát érinti, megváltoztatja. Az előzetes irásbeli hozzájárulás nélkül történt 
átalakítás esetében Használatba vevő köteles Használatba adó írásbeli felhívására saját költségen haladéktalanul az 
eredeti állapotot helyreállítani. 

3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy Használatba adó előzetes irásbeli hozzájárulása szükséges az Ingatlan 
használatához megjelölt tevékenység megváltoztatásához. A tulajdonosi előzetes frásbeli hozzájárulás nem helyettesíti a 
Ingatlanban gyakorolt tevékenységhez, a helyiségek átalakításához, homlokzati cégtábla felszereléséhez stb. szükséges 
hatósági engedélyek, ill. szakhatósági hozzájárulások beszerzését. 
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4. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az általa végzett bármely átalakítási munkálatok ellenértékére beszámítási vagy 
a szerződés megszűntekor elszámolási igénye csak akkor keletkezik, ha erre vonatkozóan Használatba adóval előzetesen 
írásban külön megállapodást köt. 

5. Használatba vevő kötelezettséget vállal az Ingatlan használatával kapcsolatban előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi és 
vagyonvédelmi előírások maradéktalan betartására. 

6. Használatba adó a Használatba vevő tevékenységéért felelősséget nem vállal. 
7. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan albérletbe nem adható. Az ezzel ellentétes Használatba vevői 

magatartás súlyos szerződésszegésnek minősül, mely rendkívüli felmondást alapoz meg. 

VI. A szerződés megszűnése, felelősség 

1. Használatba vevő az Ingatlant a szerződéses jogviszony megszűnésekor haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles Használatba adónak visszaadni (kitakaritva, nyilászárók és szerkezeteik működőképes 
állapotban, az átadáskor felvett jegyzőkönyvben felsorolt berendezések, felszerelések működőképes állapotban, stb.). 
Amennyiben Használatba vevő ezen munkálatokat nem végzi el, Használatba adó jogosult azokat Használatba vevő 
költségére és veszélyére elvégeztetni. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő által az Ingatlanba beszerelt, felszerelt eszközök elvitelének joga a 
Ingatlan állagának sérelme nélkül illeti meg Használatba vevőt. Amennyiben a felszerelt dolog leválasztása az állag 
sérelmével jár, Használatba vevő köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállitani. 

3. Amennyiben Használatba vevő jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban elöirt egyéb lényeges kötelezettségét a 
Használatba adó által Használatba vevőhöz intézett irásbeli felszólításban megjelölt ésszerű határidőn belül sem teljesíti, 
úgy Használatba adó jogosult a határidőt követően rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal jelen szerződést 
megszüntetni. 

4. A szerződés bármelyik fél részéről -kizárólag lrásbeli nyilatkozattal- felmondható, a felmondási ídöt a Szerződő felek 6 
hónapban határozzák meg. 

VII. Egyéb rendelkezések, jognyilatkozatok 

1. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett jelen szerződéssel kapcsolatos lrásbeli nyilatkozataik (pl. felszólitás, 
felmondás, stb.), melyeket a címzett nevének pontos megjelölése mellett jelen szerződés feleket megjelölő részében 
meghatározott clmre tértivevényes levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, akkor is közöltnek tekinthető, 
ha a nyilatkozatot tartalmazó irat átvétele a címzett fél hibájából hiúsul meg. Az ilyen nyilatkozatok közlésére a hivatalos 
iratok postai kézbesítésére vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. 

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok közlésére és kézbesitésére 
tekintettel gondoskodnak arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott kézbesitési clm megváltozását a másik féltél 
haladéktalanul lrásban közlik. Ezen kötelezettsége elmulasztása esetén a jognyilatkozatok közlésének elmaradására 
előnyök szerzése végett a kötelezettségszegő fél nem hivatkozhat. 

3. Felek rögzltik, hogy az ingatlanra a Használatba adó, az ingatlanban található és a Használatba vevő tulajdonát képező 
ingóságokra pedig a Használatba vevő köt vagyonbiztosilást. 

4. Felek a jelen szerződés aláirásával egyidejűleg kijelentik, hogy a közöttük 2019. október 25. napján a budakalászi 2422 
helyrajzi számú, természetben a Budakalász, Budai út 31. sz. alatti, bal oldali épületszárnyának kb. 80 m2-es 
Irodahelyiség és 25 m2 raktárhelyiség alapterületű ingatlanra kötött ingatlan használati szerződést 2021. augusztus 
31-vel megszűntnek nyilvánítják, a Használó a helyiségeket kiüritve a Használatba adónak átadja, a megszűnt 
szerződéssel kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs. 

5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi általuk lényegesnek tekintett feltételt tartalmazza. Jelen szerződés 
hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek 
jelen szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. Felek rögzltik, hogy a jelen pontban foglalt .. 
kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. ' 
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6. Használatba adó helyi önkormányzat, Használatba vevő költségvetési szerv, melyre tekintettel felek képviselői kijelentik, 
hogy felek szerződéskötési képessége semmiben nem korlátozott. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései, a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény, valamint Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1812018.(IX.27.) számú önkormányzati rendeletének 
szabályai az irányadók. 

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, és azt elolvasás és értelmezés után 
szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal hitelesítik. 

Budakalász, 2021 ... „ .. „ .. „ ..••••• 

Dr. Göbi Richárd 

polgármester 

Budakalász Város Önkormányzata 

Használatba adó 

Mellékletek: 

1. sz. átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Készült: 3 példányban 

Használatba vevő 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó iroda 
Irattár 
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mely létrejött 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. képviseli: Dr. Göbi Richárd polgármester)5

, 

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. képviseli: Molnár Csaba67 polgármester) 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2016, Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 126. képviseli: Adorján András8 polgármester)9 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. képviseli: Peller Márton10 polgánnester) 11 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. képviseli: Tóth Attila Zsolt 12polgármester) 

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. képviseli: Németh Miklós polgármester) 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. képviseli: Fülöp Zsolt13 polgármester)14 

Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2015. Szigetmonostor, Fő u.26. képviseli: Molnár Zsolt polgármester) 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. képviseli: Eőry Dénes polgármester)15 

között az alábbi feltételekkel. 16 

1 Módosította a 6/2015 (XI.02.) sz. társulási tanácsi határozat. Hatályos 2016. 01. 01. napjától. 
2 Módosította a 612017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozat. Hatályos 2018. 01. 01. napjától. 
3 Módosította a 9/2020. (VI.24.) sz. társulási tanácsi határozat. 
4 Módosította a •.. /2021. ( •. „.) sz. társulási határozat 
5 Módosította a 10/2019. (XI.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
6 Módosította a 25/2014 (XI.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
7 Módosítva a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozattal egyidejűleg. 
8 Módosította a 25/2014 (XI.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
9 Módosította a 10/2019. (XI.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
10 Módosította a 25/2014 (XI.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
11 Módosította a 15/2013 (XII. 10.) sz. társulási tanácsi határozat; hatályos a csatlakozással módosított működési engedély 
érvénybe lépésének napjától. 
12 Módosította a 25/2014 (Xl.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
13Módosította a 25/2014 (Xl.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
14 Módosította a 10/2019. (XI.06) sz. társulási tanácsi határozat. 
15 Módosította a 10/2019. (XI.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
16 Módosította a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozat. 
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A társulás17 

A társult tagok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától 
hatályos 41. § (4) bekezdése alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások körében 
az alábbi önkormányzati feladataikat a jelen társulási megállapodás szerint létrehozott és működtetett Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásra ruházzák, mely átruházott hatáskör tovább nem ruházható: 

Az 1993. évi III. törvény 64. §szerinti Családsegítés 
Az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §szerinti Gyermekjóléti szolgáltatás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
működtetése 

Az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §szerinti Család- és Gyermekjóléti Központ működtetése 
(A módosításokat 2015. évi CXXXXIII. törvény tartalmazza.) 

A társult tagok által jelen társulási megállapodással létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 
társulás neve: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: társulás). 

A társulás székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
A társulás jogállása: jogi személy. 

A társulás időtartama: a jelen társulást a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei jelen társulási 
megállapodással, 2013. január l-től határozatlan időtartamra hozták létre. 

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a 
társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. 

A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, kivéve, ha törvény másként 
nem rendelkezik, vagy ha a társulási tanács másként nem dönt. 

A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal 
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskör 

A jogi személy közfeladatai 
Gondoskodik a Szt. 64.§ (4) bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40.§-ban, 40/A.§ -ban, valamint 94. §-ában 
meghatározott kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokról (családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás, család-és gyermekjóléti központ). 

A jogi személy tevékenysége 

A jogi személy alaptevékenysége: 
Gondoskodik a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatokról. 

A jogi személy államháztartási szakágazati besorolása: 18 

889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

17 Módosította a 6/2015 (Xl.02.) sz. társulási tanácsi határozat. Hatályos 2016. 01. O l. napjától. 
18 Módosította a 2/2016 (II. 10.) sz. társulási tanácsi határozat. 
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19 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatának kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások20 

104043 Család és gyermekjóléti központ21 

A jogi személy vállalkozási tevékenységei: 
A jogi személy vállalkozási tevékenységet nem végez. 

A társulás intézménye22 23 

A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására 
Család- és Gyermekjóléti Központot, valamint 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot 

(továbbiakban: intézmény) tart fenn, amelyek az intézmény önálló szakmai egységei. 

Az intézmény székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 103 .24 

25 26 

Az intézmény nyitva álló egyéb helyiségei:27 28 

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124/a. 
2021 Tahitótfalu, Szabadság út l/a. 
2024 Kisoroszi, Hősök tere 1. 
2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27. 
2015 Szigetmonostor, Árpád u.15. 
2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 
2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/f. 
2011 Budakalász Szentendrei út 24. 

Az intézménynek otthont adó, Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, szentendrei 3330 
helyrajzi számú, természetben 2000 Szentendre, Szentlászlói út 103. szám alatti, 1452 m2 alapterületű, belterületi 
lakóház és udvar ingatlan-nyilvántartási besorolású ingatlan vagyonkezelésére a társulás a tulajdonossal 
vagyonkezelési szerződést köt. 

A társulás tanácsa az intézményvezetővel szemben az alábbi munkáltatói jogokat gyakorolja: a kinevezés, vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja. 29 

19 Módosította a 17/2014 (II. 14.) sz. társulási tanácsi határozat. 
20 Módosította a 2/2016 (II. 10.) sz. társulási tanácsi határozat. 
21 Módosította a 2/2016 (II. l 0.} sz. társulási tanácsi határozat. 
22 Módosította a 6/2015 (XI.02.) sz. társulási tanácsi határozat. Hatályos 2016. 01. 01. napjától. 
23 Módosította a 2/2016 (II. 10.) sz. társulási tanácsi határozat. 
24 Módosította a 10/2019. (XI.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
25 Módosította a 10/2019. (XI.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
26 A telephelyet törölte a ... ./2021. ( .... )sz. társulási tanácsi határozat 
27 Módosította a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozat. 
28 Módosította a •.• J2021. ( •.•• )sz. társulási tanácsi határozat 
29 Módosította a 10/2019. (XI.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
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Az intézmény ellátási/működési területe: 

Család- és Gyermekjóléti Központ: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Budakalász, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, 
Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.30 

Az intézmény éves költségvetéssel rendelkezik. Az intézmény költségvetését a társulás tanácsa határozattal hagyja 
jóvá. 
Az intézmény alapító ok.iratát a társulási tanács fogadja el. 
A költségvetésen belül az intézményvezetője bérgazdálkodási, utalványozási és kötelezettségvállalási joggal 
rendelkezik. 

A társulás szervezete 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 
A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. 
A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 
A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. 

A társulási tanács a hatáskörébe tartozó kérdésekben a tanácsülés tartása nélkül írásbeli vagy más bizonyítható módon 
történő szavazás útján is határozhat, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását kéri: 

1. A Társulás elnöke a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezheti az írásbeli 
szavazást. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani 
arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök vagy az általa kijelölt ügyintéző részére. 

2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi 
szavazatot megküldenek a Társulás elnöke vagy az ügyintéző részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag 
jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, és ezt írásban jelzi a Társulás elnöke vagy az ügyintéző részére, 
úgy a társulási ülést össze kell hívni. 

4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő nyolc munkanapon belül - ha valamennyi tag szavazata 
ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított nyolc munkanapon 
belül - a Társulás elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további nyolc munkanapon belül közli a 
tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

5. Bármely tag indokolt kérésére a Társulás elnöke biztosítja a kért napirendi pontnak Google Meet 
alkalmazásával történő megvitatását. Ez esetben a 4. pontban foglalt határidő kezdő napja a Goggle Meet 
alkalmazásával történő egyeztetés lezárásának napja.31 

A társulás megszüntetése és a társulásból történő kizárás kérdésében a társulás tagjai csak ülés megtartásával 
dönthetnek.32 

Döntéshozatal egyszerű többséggel: Ha a jelen társulási megállapodás, vagy jogszabály másként nem rendelkezik, a 
javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata 
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 33

•
34 

30 Módosította a 612017. (X 9.) sz. társulási tanácsi határozat. 
31Beillesztette a 9/2020. (VI.24.) sz. társulási tanácsi határozat. 
32 Módosította a 17/2014 (II. 14.) sz. társulási tanácsi határozat. 
33 Módosította a 25/2014 (Xl.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
34 Módosította a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozat. 
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Döntéshozatal minősített többséggel: A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
a felét. 

Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges: 
a társulási megállapodás jóváhagyása 
a társulási megállapodás módosítása 
a társulás megszüntetése 
a társuláshoz való csatlakozás 
a társulásból történő kiválás 
a társulásból történő kizárás 

A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, és legfeljebb két alelnököt választhat. Együttes akadályoztatásuk 
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat. 

A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (így különösen: döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, 
gazdálkodási feladatok ellátása, normatívák, központi költségvetési hozzájárulások, támogatások igénylésével és 
elszámolásával kapcsolatos feladatok, a KIR rendszer működtetése, havi pénzforgalmi könyvelés, előirányzat 
nyilvántartás, könyvelés, költségvetés, beszámolók, negyedéves pénzforgalmi, negyedéves mérlegjelentés készítés, 
pályázatok pénzügyi elszámolása) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala - Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal - látja el költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege a 2014. évben is35 3.500.000 Ft. 
Ezt követő években a költségtérítés mértékét a tárulási tanács állapítja meg azzal, hogy annak mértéke legalább a 
2013. évi költségtérítésnek az eltelt évek inflációs rátáival növelt értéke. 
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában is. 

A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A társulás gazdálkodása, vagyona 

Amennyiben az állami normatív támogatások nem fedezik a törvényben előírt feladatellátás költségeit, ebbe beleértve 
a munkaszervezeti feladatok ellátásának költségeit is, az intézmény feladatainak folyamatos ellátása érdekében külön 
támogatást nyújtanak a társult tagönkormányzatok, mely támogatást a társult tagönkormányzatok mindenkori 
lakosságszámuk arányában viselik. 
A támogatás nem teljesítése esetére a társulás tagjai a társulás részére a jelen társulási megállapodás aláírását követő 
30 napon belül pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó, írásbeli hozzájárulást, 
felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a társult 
tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához. A társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel 
veheti igénybe. 

A társulás saját vagyona az alapításkor: 
az intézmény bankszámláján lévő pénzösszeg 
a LIL-713 forgalmi rendszámú, Opel Astra típusú gépjármű 

A társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási tanács gyakorolja. 
A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

35 Módosította a 25/2014 (XI.l 8.) sz. társulási tanácsi határozat. 
s 



A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet 
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a 
kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. 

Beszámolás, ellenőrzés 
A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi 
határozattal kerül elfogadásra. 
A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és személyek 
ellenőrizhetik. 

Lakosságszám 
A társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma 2019 .11.06. napján 36

, 
37

: 
38 

,
39 

Budakalász 11411 
Kisoroszi 1004 
Leányfalu 3899 
Pilisszentkereszt 2192 
Pilisszentlászló 1263 
Pócsmegyer 2562 
Szentendre 28040 
Szigetmonostor 2779 
Tahitótfalu 6009 
Visegrád 1846 

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják, mely nem jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását. 

Jogviták 
A társulás működése során felmerUlö vitás kérdésekben a törvényszék dönt. Vitás kérdésben bármelyik képviselő
testület kérheti bármely önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását. 

A társulás megszűnése 
A társulás megszűnik: 

ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
ha a társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel azt 
elhatározzák; 
a törvény erejénél fogva; 
a bíróság jogerős döntése alapján. 

36 Módosította a 25/2014 (XI.18.) sz. társulási tanácsi határozat. 
37 Módosította a 6/2015 (Xl.02.) sz. társulási tanácsi határozat. Hatályos 2015. l l. 02. napjától. 
38 Módosította a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozat. 
39 Módosította a 10/2019. (Xl.06.) sz. társulási tanácsi határozat. 
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Jóváhagyás40 

Jelen módosított Társulási Megállapodást 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ...... „ ....... sz. Kt. határozatával 
Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ „ „ „ „ ... „ „. Kt. határozatával 
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ............ számú határozatával 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ ....... „. Kt. sz. határozatával 
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ............ sz. határozatával 
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete ........•.....• „Kt.sz. határozatával 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete ..... „„ ... „ ..... Kt. sz. határozatával 
Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete „. „ „ „ .. KT határozatával 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ .. „ ... „ ... „. KT határozatával 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete •. „„ ... „ ... „„. határozatával 

minősített többséggel hagyta jóvá. 

Egyebek 

A jelen társulási megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései irányadók. 

A jelen társulási megállapodást a társult tagok polgármestereik által, mint akaratukkal egyezőt írják alá. 

Utolsó aláírás időpontja: 

Kelt: Szentendre, ......................... „ .. „ ..... „ .... . 

Budakalász Város Kisoroszi Leányfalu Pilisszentkereszt Pilisszentlászló 
Önkormányzat Község Nagyközség Község Község 
Dr. Göbi Richárd Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkonnányzat 

polgármester Molnár Csaba Adorján András Peller Márton Tóth Attila Zsolt 
polgármester polgármester polgármester polgármester 

Pócsmegyer Szentendre Szigetmonostor Tahitótfalu Község Visegrád Város 
Község Város Község Önkormányzat Önkormányzat 

Önkormányzat Önkormányzat Önkonnányzat Dr. Sajtos Sándor Eöry Dénes 
Németh Miklós Fülöp Zsolt Molnár Zsolt Imre polgármester 

polgármester polgármester polgármester polgármester 

40 Módosította a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozat. 
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VISECRAD 
Város 

POLGÁ RMESTE RE 

Előterjesztés 

Előterjesztette : Eöry Dénes 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 

„Visegrock Fesztivál"-nak a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 6/E. §szabályai keretén 
belüli megrendezéséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A hétvégén, augusztus 13-14. között, az önkormányzat által elfogadott Visegrádi Nyár 2021. 
programsorozaton belül, megrendezésre kerül a „Visegrock Fesztivál". 

A rendezvény a 484/2020. (XL 10.) Kormányrendelet 6/E. § szabályai keretén belül kerülhet 
megrendezésre, a Mátyás Király Múzeum lovagi tornapályán, zárt helyen. 

Az okok: a rendezvényt 5.000 főnél nem nagyobb lakónépességű település önkormányzata szervezi, 
a rendezvényt szabadtéren tartják, a szervezők beléptetéssel gondoskodnak arról, hogy 1.500 főt 
nem haladja meg a rendezvényen részt vevők száma. 

Fentiek tekintetében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Visegrád, 2021. 08. 10. 

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

e-mail: visegrad@visegrad.hu web: www.visegrad. hu 

,/ 
~ 
Polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
. . ./2021. (VIII. 12.) határozata 

„Visegrock Fesztivál"-nak a 484/2020. (Xl. 10.) Kormányrendelet 6/E. §szabályai keretén 
belüli megrendezéséről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 2021. augusztus 13-14. között 
megrendezésre kerülő „Visegrock Fesztivál"-t, a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 6/E. § 
szabályi keretén belül kerül megrendezésre, a Mátyás Király Múzeum lovagi tornapályán, zárt 
helyen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Mikesy Tamás igazgató, szervező 

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

e-mail : visegracl@visegrad. hu web: www.visegrad.hu 


