
KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 8-án megtartott 

rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, név szerinti szavazással, 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2021. (IX. 8.) határozata 

 

„Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem” - a kivitelezésre irányuló 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított a 

„Magyar László Tornacsarnok felújítása II. ütem” tárgyban, 

2. a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési 

eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott, 

3. a Constructor Domini Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

4. az eljárás nyertesének a Constructor Domini Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, 

Kunigunda útja 78.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen gazdasági szereplő 

nyújtotta be a legjobb ár- érték arányú ajánlatot, ajánlattevő ajánlata szerint a nettó 

ajánlati ára (tartalékkeret nélkül): nettó 126 301 060 forint, 

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

(figyelemmel arra a körülményre, hogy az 1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozatban 

szereplő támogatás okán az Önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást indított, 

így a szerződés a fedezet rendelkezésre állásig nem lép hatályba), 

6. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást az 1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozat 

1.3. a) pontban szereplő összegnek a költségvetési rendeletbe történő betervezésével 

biztosítja, a 128/2021. (VII. 5.) határozatban tervezett pénzügyi részletezés, és a 4. 

pontban meghatározott ajánlat közötti különbözettel, nettó 1.696.075 forint összeggel 

egészítse ki a 128/2021. (VII. 5.) határozat pénzügyi tervezését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 

 

A kiadvány hiteles: 

             2021. szeptember 8. 



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 8-án megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2021. (IX. 8.) határozata 

A Gambrinusz söröző üzemeltetőjének kéréséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 137/2021. (VII. 15.) határozattal módosított időponttal (szeptember 18.) birtokba 

kerülő „Zöld ház”-ban működő Gambrinusz söröző üzemeltetőjének kérését 

elfogadja, 

2. a Gambrinusz söröző épületrészét 2021. szeptember 30-án veszi birtokba, azzal a 

kikötéssel, hogy az épületet addig csak raktározási célra használhatja Fenyőházi 

Mária. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eőry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles 

2021. szeptember 8. 

 


