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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján 

Az ülés helye: 
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összehívom 

Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
2021. augusztus 25. (szerda) 18:00 óra 

Napirendi javaslat 

1. Fizetős parkolás bevezetéséről, szakértő kiválasztásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

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

3. Polgármesteri jutalomról 
Előterjesztő: Schuszterl Károly alpolgármester 

4. Óvodavezetői megbízásról, pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

5. Lakáspályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester 

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

Visegrád, 2021. 08. 24. s~//~,/ 

Eőry,nes 
Polgármester 
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VISECRAD 
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. 24. 

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

e-mail: visegracl@ivisegracl .hu web: www.visegrad.hu 
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Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 25.) 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, bruttó 2.514.600 forint 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 ::\6 ! 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail: visegrad(i1 visegrad.hu web: www.visegrad.hu 



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 díj, 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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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). 

0Megbízott 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 Oelenleg 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 dij 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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Feladó: József Bartuszek <bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu> 

Date: 2021. aug. S., Csü 10:50 

Subject: BARTEX GROUP _VISEGRÁD_AJÁNLAT_V-1.pdf 

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

Tisztelt Dr. Szabó Ferenc Úr, 

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. 

ÉRKEZETT 

2021 AUG 0 9. 

JClY~-1 

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 
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Árajánlat 

„Atfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés keretein belül Visegrád város 
közigazgatási határán belül üzemelő parkolóhálózat parkolástechnikai, Smart City 
rendszerének kiépítése tárgyában" e„ 1158-3/2021 ajánlattételi felhívás tekintetében 

1) Az árajánlatot benyújtó adatai 

Név: Bartex Group Korlátolt Felelősségü Társaság 
Székhely: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27. C. ép. 
Cégíegyzékszám: 01-09-33 7548 
Adószám: 26656553-2-41 
Képviseli: Bartuszek József Imre, ügyvezető 

2) Árajánlatot benyújtó kapcsolattartójának adatai 

Név: Bartuszek Józseflmre 
E-mail: hm:.t111z.~1JQ10.ct@ba r~2;w.: __ Q.llJLllJ 
Telefon: + 36309784952 

3) Árajánlat típusa: 

Teljeskörü 

4) Árajánlat tárgya: 

1158-3/2021 „Átfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerLődés keretein belül 
Visegrád város közigazgatási határán belül iizemelö parkolóhálózat 
parkolástecbnikai, Smart City rendszerének kiépítése" 

5) Teljes mennyiség: 

• Visegrád Város Őnkom1ányzata 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 szerződéskötésével 
kapcsolatos szakterületéhez kapcsolódó tanácsadás. 

• Visegrád Város Önkonnányzatának a jövőbeni szerződéses kapcsolatba kerUlő 
partnerekkel történő napi szintű kapcsolattartást. Részükre a jelen szerződéssel 
érintett foladatokhoz kapcsolódóan bevezetett üzleti megoldásokkal, illetve 
egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban az egyedi megállapodások szerint 
-szükség esetén- tanácsadási támogatás nyújtása. 
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6) Ajánlattételi ár, nettó és bruttó vállalkozói díj: 

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, 
S mart City rendszerének kiépítése" felhívásban foglaltak szerint, szakértő munkatársak 
bevonásával. 

8) Ajánlati kötöttség: 

Ajánlattételi határidő lejárta utáni 60 nap. 

9) Ajánlat kelte: 

Budapest, 2021. augusztus 06. nap 
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Céginformációs adatlap 

!Cég neve Bartex Group Kft 

Székhelyének címe 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27 C. 
---
iLevelezési címe 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 65/B 

Cégjegyzékszám 01-09-337548 

Nyilvántartó cégbíróság neve Fővárosi Törvényszék cégbírósága 

Adószáma 26656553-2-41 

A közbeszerzési eljárásban 

alkalmazott bankszámlaszáma HU43 l 091800l0000010575580007 

relef-on H-36309784952 

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

Internet (URL) cím bartexgroup.hu 

Cégjegyzésre jogosult vezető(k) 

~leve; beosztása; 
Bartuszek Józseflmre, ügyvezető 

Bartuszek Olívia, ügyvezető 

Jelen eljárásban kapcsolattartásra 

jogosult személy neve Bartuszek József Imre 

- telefonszáma 1+36309784952 

- telefax száma 

- E-mail címe bart11~z"'k .iozsefrívbartexnrntin hu 

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

jogosult szcmélyaláírási címpéldányának, vagy Ugyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerí.í 

másolatát. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

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



~ UniCredit Bank 
BASKSZk\-ILAKIVONAT 
Telefonbank +36-1-325-3200 
W\VW.unicreditbank.hu i11fo@m1icrcditgroup.hu 
Adószám: l032573i-4-44 Cg. 0!·10-041348. S\1'1FT (BIC): BACXHUHB 

~~::.1,,:.,_~-.-.... >:~·..-.-.·.:~.i;; .. -:.„„:..~·.:: , _r __ . 
Uni Credit Bank Hungary 4r.I:>'f' 
elektronikus számlakivórtat.,,.I' 

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés 

Pénzforgalmi számla (A la carte számla) 
IBAN 

109180010000010575580007 HUF 
Ifü43 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 
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TOROK VÉSZI FIÓK 

BUDAPEST 



A DOKUMENTUM 
. ELEKTRONIKUSAN 

; f{~ N~eti Ad~- HITELESÍTETI 
és Vamhiva.al ··-·---------.. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 

Iktatószám: 6899356203/202 UNA V 
Ügyintéző: Sáfár Erika 
Telefonszám: (1) 427-5774 
Ügyszám: 8010138091 

ADÓIGAZOLÁS 

A HITI!l5SÉG 1!1.t.eHÓIUESllliEZ 
KA1TillTSOll lDE 

,_,,_ ... ·-·--------~·- ~ ~· .... --.M.'1.Ul'l.1 ___ " ---1.....----- . 

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 

Vörős Attila 
igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

Sáfár Erika 
ti gy intéző 

(kiadmányozó) 

/í7 ~ 

~~~~~~~~~~.f// 
Nyilvántartási Osztály 7. ~ 

138í BUDAPEST Pf.45 Telefonsz:lm: (1) 427·3200 Fax: (1} 427-5735 
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatós1.ámunkra hivatkozni és adóawnositó s1.ámát feltüntetni! 



i aro1t cegk1vonat - 01-09-337548 - Bartex Group Korlátolt Felelősségű.„ 1. oldal. összesen: 3 oldal 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIU)Yl 
ctáiNiioRMÁCióS~·;;.zaEK.möNii<üs-cfua'WARÁSBAN 
KOZREMÜKODÖ SZOLqÁLAT . 

Tárolt Cégkivonat 
A Cg.01-09-337548 cégjegyzékszámó Bartex Group Korlátolt FelelösségaTársaság (1026 Budapest, Endrödi 
Sándor utca 27. e. ép.) cég 2019. február 17. napján hatályos adatai a következők: 

!. Cégformától független adatok 
1. Általlinos adatok 

CégJegyzékszám:01-09-337548 
Cégfoima: Korlátolt felel6sségú társaság 
(Be]egyzés alatt) 

2. A cég elnevezése 
2/1. Bartex Group Korlátolt Felel6saéga Társaság 

(Bejegyzés alatt) 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/1. Sartex Group Kft. 

(Bejegyzés alatt) 

5. A cég székhelye 
5/1. 1026 Budapest, Endródl Sándor utca 27. e. ép. 

(Bejegyzés alatt) 

8. A létesft6 okfrat b1te 
8/1. 2019. február 13. 

(Bejegyzés alatt) 

902. A cég tevékenysége 
9/1. 6831 '08 lngatl.anügynöki tevékenység 

F6tevékenység. 
(Bejegyzés alatt) 

9/2. 1812 'DS Nyomás (kivéve: napilap) 
(Bejegyzés alatt) 

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

9/4. 2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása 
(8ef egyzés alatt) 

9/5. 2620 'DS Szám(~. perif6rlás fl\71Ség gyártása 
(Bejegyzés alatt) 

9/6. 2651 '08 Mérómaszergyártás 
(Bejegyzés. alatt) 

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

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

9/9. 3320 'OB Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
(Bejegyzés alatt) 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/010933754~aroltCegkivonat 2019.02.21. ;:J;/ 
~~~~~~-~~~~~~fi 



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 Gépjárműjavítás, ·karbantartás 
(Bejegyzés alatt) 

W12. 4666 '08 Egyéb Irodagép, -berendezés nagykereskedelme 
(Bejegyzés alatt) 

9/13. 4741 '08 Számítógép, periféria, s:toftver kiskereskedelme 
(Bejegyzés afatt) 

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

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

-9/16. 6201 '08 Számitógépes programozás 
(Bejegyzés alatt). 

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

9/18. 63911 '08 M.n.s. egyéb lnformác\ós a"Z.o\gá\tatás 
(Bejegyzés alatt) 

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

9/20. 6820 'DB Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, ilzemeltetése 
(Bejegyzés alatt) 

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

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

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

9/24. 7279 '08 Egyéb természettudományi, mt1szakl kutatás, fellesztés 
(Bejegyzés alatt). 

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

9/26. 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

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

9/28. 8299 '08 M.n.s. egyéb klegészító üzleti szolgáltatás 
(Bejegyzés alatt) 

9129. 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás 
(Bejegyzés alatt) 

11. A cég Jegyzett tiSkéJe 
11/1. Megnevezéa Összeg Pénznem 

Összesen 3000000 HUF 

(Beiegyzés alatt) 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/O 109337548rtaroltCegkivonat 2019 .02.21. -~Y . -- 1#' 
,/ 



Tárolt cégkivonat- 01-09-337548 • Baitex Group Korlátolt Felelősségű„. 3. oldal1 összesen: 3 oldal 

13. A vezető tlsztségviselő(k), a képvlseletre jogosult(ak) adatai 
13/1. Bartuszek Olfvia (an.: Szabó Éva Klára) 

születési Ideje: 1984/02/09 
1025 Budapest. Törökvész út 90. 2. ép. 
Adóazonosító jel: 8427722176 
A képviselet módja: ánálló 
A képviseletre jogosult 1isztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
Jogviszony kezdete: 2019/02/13 
(Bejegyzés alatt) 

'!3/2. Bartuszek József Imre (an.: Surmann Julianna) 
Születési Ideje: 1952104/20 
1026 Budapest, Endr&ll Sándor utca 65. B. ép. 
Adóazonosító jel: 8311553475 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
Jogviszony kezdete: 2019/02/13 
(Bejegyzés alatt) 

20. A cég atatlaz.tlkal uámJele 
20/1. 26656553-6831-113·01. 

(Bejegyzés alatt) 

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

Közösségladószánl:HU26656553. 
Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete: 2019/02/15 
(Befegyzés alatt) 

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

(Bejegyzés alatt} 

49. 
49/1. 

A cég cégjegyzékszámai 

CégjegyzéksZám: IQI-09-3s75481 
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
(Be/egyz6s alatt) 

60. Európai Egyedi Azonosft.6 
60/i. Európai Egyedi Azonosltó: HUOCCSZ.01·09-337548 

(Bejegyzés alatt) 

11. Cégformától függ6 adatok 
1. A tag{ok} adatai 
1 /1. Bartuszek OIMa (an.: Szabó Éva Klára) 

SzOletésl Ideje: 1984/02/09 
1025 Budapest, Török.vész út 90. 2. ép. 
A tagsági jogviszony kezdete: 2019/02/13 
(Bejegyzés alatt) 

Készült: 2019/02/17 07:50:51. 
Mlcrosec zrt. 

htmc:· //u.rww P.~~fl11ie1?V7.ek.hu/?ceizadatlao/O l 093 37 548fl'aroltCegl<l vonat 2019.02.21. ,0 ,. --p 
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ALÁÍRÁS-MINTA 

Alulírott Bartnszek 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 Felelösségii Társaság 

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

ügyvezetöje, a céget akként jegyzem, hogy a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott 

cégszövege al~ illetve fülé a nevemet az alábbi aláirásommal egyezően önállóan írom. 

/.2.„~~;,:;9 

Alulírott Dr. Oaal Szabolcs ügyvéd (Oaal és Szabó Ügyvédi Iroda tagja, 1015 Budapest. 
Batthyány u. 4. 3/1. kamarai azonosító: l6320) jelen ok.itat ellenjegyzésével 1gamfom, hogy 

Bartuszek. József Imre (születéskori neve: Bartuszek József Imre, szül.hely/idő: Budapest, 
1952.04.20„ anyja születési neve: Sunnann 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 lakcímkártyával igazolta jelen aláírás
mintát előttem saját kezLlleg írta alá. 

Nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát bejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam 
ellenjegyzett aláírás-minta a bejegyzési kérelem mellékletét képezi. A bejegyzési kérelem alapját 
képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el elleajegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljátásr61 és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §-ában irt 
feltételeknek. 

Budapest, 2019. február 13. 

Ellenjegyezte, 
Budapest, 2019. február 13. napján 

· Dr. Gaal Szabolcs · 
ügyvéd 

(1015 Budapest, Battltyány utca 4. IIIJ1., KASZ: 36060349) 



Ajánlattételi nyilatkozat 

Alulírott, Bartuszek József Imre, mint a Bartex Group Kft. kötelezettségvállalásra jogosultja 

kijelentem, hogy az „Átfogó tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés kereteÍfl be/tii Visegrád 

v<Íros közigazgatási hat<Írán he/iil iizemelő parkolóluí/ázat parko/ásteclmikfli, Smart City 

rendszerének kiépftése tárgyában" e., 1158-312021 túrgyú ajánlattételi eljárásban cégünk részt 

kíván venni. 

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

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

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a 

jelen nyilatkozattal magunkra nézve kötelező érvénnyel elfogadjuk. 

Kijelentem, hogy az eljárásban ajánlatot teszilnk az eljárást megindító felhívásban 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 teljesítj ilk. 

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

azajainlatunkat 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. 

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

(2) bekezdésben foglalt eset kivételével. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

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



Nyilatkozat változásbejegyzésről 

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

képviselője az „Áifogó tanácsadási szolgáltatások megbízási .szerződés keretein belill Visegrád 

város közigazgatási ltatárán beliU iizemelö parkoló/1álózat purkohísteclmika~. Smart City 

re11dszerének kiépítése tárgyában" c., 1158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárásban nyilatkozom, hogy 

változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatb<m. 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 

---------~--~ tí2) "-'~~,...-,,y7-~~.--C- / / /~ .. „ ....... ~~/ 
Cégszerii aláfr/ / 

Bartex Group Kft. 
S1ö<OO!y: 1026 Sp, Endm:il Sérdcru. 'lffc 

Mös11!'1\:~2-l1 

Ci.>;J."';Titfiw!ám: 01-09-33'1&!8 

Bartcx Group Kft • 1026 Budapest, Endrődi Sándor utc 27 C. •Web: ba11exgroup.hu • Tel:+36 30/ 978-4952 •Maii: 
bartuszek.jozsef@bartexgroup.hu 



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

Alulírott, Bartuszek József [mre, mint a Bartex Group Kft. kötelezettségvállalásra jogosultja 

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

v<íros közigazgatási határán belül iizemelö parkolólzálóu1t parkoltísteclmikai, Smart City 

rendszerének kiépítése llírgyába11" 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 

.----? ~ , h ------- (_z.·· .rt<--c.y· 9·· / ~_..,::: .... /, 
~ ........ .; 
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Cégszerű aláfrá5 

Bartex Group Kft. 
Slki..~y: 102S Üp., f.r1drOOi SMOY. u.1.7/:.; 

MW.ilifl: 2&.>$553-2...\ ! 
~!V.azkn: 01-09-331518 



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 ajúnlattevö nevében kötelezettség vállalásra jogosult ügyvczctőAlulírott, Bartuszek József 

lmre, mint a Bartex Oroup Kft. kötelezettségvállalásra jogosultja kijelentem, hogy az „ÁtflJgó 

tanácsadási szolgáltatások megbízási szerződés keretein beliil Visegrád l 1áros közigazgatási 

ltatál'áll be/tii tizemelő parko/óhálózat parko/ásteclwikai, Smart City rendszeré1tek kiépítése 

tárgyában" e., I 158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárással összefüggésben 

nyilatkozom, 

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

q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá; 

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus 06. nap 



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

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

kijelentem, hogy az „Áifogó ta11ács<tdási szolgáltatások megbízási szerződés keretein belli/ Visegrád 

város közigllzgal<ísi határán helii/ üzemelő parkolóhálózat parkolásteclmikai, Smart City 

re11dszeré11ek kiépítése tárgyában" e •• .1158-312021 tárgyú ajánlattételi eljárással összefüggésben a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom hogy társaságunk, olyan 

társaságnak minősül, 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 UU. 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 

il 026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27 C 

Kelt: Budapest, 202 l. év augusztus 06. nap 

~~~;J 
cégszerű aláírás / ' 

Bartex Group Kft. 
Szé~.heiy: 1026 !lp., Enár&ilSi;;;;J<.• u 27h 

Adóstilm: 2!J65&553.2-41 
~?6'.Sllim: 01·ű9.:tl7548 



SZAKMAI CV. 

Bartuszck József Imre 
V ;Ulalkuzú 

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

Tanulmúnyok: 

l 966-l 970 Eötvös József Gimnázium 
l 970-1973 MÜM 8 szakiskola clektrolakatos szak. 

Okleveles Műszaki szerkesztő rajzoló 
1988 - 2002 Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskol:t 

Okleveles Testnevelő-tanár 
1982-1986 Testnevelési Főiskola, Kézilabda szakedzői szak 

Okleveles szakedző 
1972-1976 testnevelés tagozatos gimnázium, Tesmevelő tanár 

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

Budapest V. ker. Münlch Ferenc Általános Iskola/ Óraadó tanár 

Szakmai életút: 
Sport: 
1966-1982 Budapesti Elektromos Művek NB-I kézilabda csapat 
1982-1983- Bad Vöslau kézilabda csapat 

l\fonkahd ydc: 
l 972-1976 Elmű Közmű Hruózati Osi::tiíly. Budnpesti PoJgtírvédelmi S:.mJg1ílat 

Polg.írvédelmi hálózati rendszerek üzem előkészítő, karbantartó 
1976-1982 Budapesti Elektromos Művek Közvilágítási osztály Műszaki 

szerkesztő 

Hálózati rekonstrukciók megtervezése, egyeztetése egyidejűségi és 
topológiai szempontokból az üzembiztonság megtartása mellett 
Lakossági szolgáltatást érintő külső, belső egye:ltctések 
Ügyfélszolgálat: Közmű hálózat tervezésével kapcsolatos 
tevékenységek 
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1982-1988 PHnnónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat / Novotel Hotel 
Bártender / Úszómester/ Okleveles Bármixer 

l 986-1989 Dicowt:ry PJT. Tulajdonos, Üzletvezető 
Számítástechnikai és Híradástechnikai eszközök forgalmazása, 
Kereskedelem 

1990-1996 Banex Kft. Tulajdonos, 0 gyvezctö igazgató 
1996-2006 Battcx Zrt. Tulajdonos, Vezérigazgat6 
2006-2019 Cremiv Bartex Solution Kft. Ügyvczctö igazgató 
2019- Bartcx Group Kft. Ogyvezetó igazgató 

Egycsiilcti tagságok: 
Hungaropark 2007-től 
Sí Klaszte1: 2015-től 

Nyelvismeret: 
német (középfokon) 
angol (középfok) 

a Jelentősebb szakmai díjak és elismerések: 
1998 „Év vállalkozója" cím 

Jelentősebb szakmai elismerések, referenciák: 
EU jogharmonizációs informatikai pályázat győztes 4 alkalommal, 11 országban 
BM Határőrség teljes határellenórzési rendszer kit:pítése 
Imagine Autamation Co., Skidata AG, Tattilc Co., Commend AG, HT-SOL Co, 
Disztribúció, 
Verona város központ parkoló-mélygarázs stratégini tanácsadója 
Kfo.el 70 pa1:kol6, mélygai:ázs patkolái.tech.nik·.ü rencl!lzerének tervezése, kiépítése 
Sze11tendrc, Hévíz, Dombóvár közterületi parkoló r<.:ndsz<::reinek tcljeskörű 
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; Microsoft Office, 
• Zene• Sielés, • Sport, • Utazás • Fotózás: Természet-fotózás; pillanat kifejezése 
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Feladó: Herdinand Norbert <norbert.herdinand@gmail.com> 

Da te: 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 Uníon 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 al\b. u. 7-9. 
Adószám: 14196272-2-43 

Hdina~ert 
cégvezető 



r 

ALÁÍRÁS l\UNT A 

Én, Herdinand Norbert László (an: Deák Éva, szül: Budapest, 1977.01.10„ 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 Kamara tagja tanúsítom, hogy az előttem 
személyesen megjelent Herdinand Norbert László (an: Deák Éva, szUI: Budapest, 1977.01.10., 
adóazonosító: 8401864615, lakcíme: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 7-9. IV. em. 6. a.), 
aki személyazonosságát személyi igazolvánnyal, lakcímét pedig a lakcímet iguzoló 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 ' si Rélrn ügyvéd 
1 05·~ 11 ~pc~t. 'l.ollfo u. 12. 

13! · lu<lapcst, Pf. 20. 
·1: 6 1 :nzG 353 

rulrn. 1 1 /l' l @1ll'lwi.;yos l.l~u 

Dr. He 
Ugyvéd 
KASZ: 36061396 



Feladó: László Sipos <sipos1949@gmail.com> 

Date: 2021. aug. 5., Csü 9:24 

Subject: parkolásgazdálkodás ajánlat 

To: <jegyzo@visegrad.hu> 

Tisztelt Jegyző Úri 

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

Tisztelettel: Sipos László 



Mérnök-SGK Kft. 
122 L Budnpcst 

Mur.inyi utc:1 l6l.1 

Visegrád Város Önkormányzata 

Visegr.id 
Fő utca 81. 
2025 

jegy.to@visegrad.hu 

ÉRKEZETT 

1021 AUG 0 9. 

Tárgy: Szakértői ajánlat - tanácsadás Visegrád város közigazgatási határain beUU 
parkolAsgazdálkodási rendszer kialnkításá\•td kapcsolatban 

A l l 58-3/2021 sz. ajánlatkérésben részletezett szakértői feladatra ajáqlatunkat a kiírásban 
foglaltak betartása mellett az alábbiakban adjuk meg: 

Az ajánlatkérésben szereplő feladatok el látásához szükséges anyagok elkészítésére J 3 mémöknap 
időráfordítással, a mellékelt költségszámítás alapján nettó 2.906.500 Ft, azaz kétmillió
kilencszázhatezer forint (Magyar Mérnöki Kamara dijszabása alapján önálló mérnök 175.000 Ft) 
ajánlatot adom. 

Az ajánlat tartahnazza szllkséges szakági (jogi, pénzügyi) szakértök bevonásának előirányzatát 
viszont nem tartalmazza a parkolásvizsgálatot. 

A szakértői anyagokat a szerződés aláírását követő 90 napon belül készitem el. 

Ajánlatomat 2021. szeptember 30-ig tartom fenn. 

Kérem ajánlatom elfogadását 

Budapest, 2021. július 31. 

Tisztelettel: 



Melléklet (költségszámítás): 

Visegrád parkolástechnikal pályázat előkészíti> munkál • szakértés 

ónó/ló mérnök nap 
beosztott mérnök nap 
felmérő óradfj 
/rónyltó mérnök óra 
beosztott mérnök óra 

K61tségszdmlttís: 

rendelkezésre bocsátott anyagok tanulmányozása 
lndftó megbeszélés a megbízóval 
helyszln megtekintése, vizsgálata 
Javaslat készftése parkolásgazdálkodásl rendszer bevezetésére 
a parkolbgazdálkodás bevezetéséhez kapcsolódó költségek, 
!dlStartam bealéH 
a parkolásgazdálkodásl rendszer klal11kításáho1 uükséges 
önormányutl rendelet-tervezet elkéultése jogi stakértö 
bevonásával 
parkolásgazdálkodás üzemeltetésének feltételrendszere, 
Javaslat annak megoldására 
a parkolásgazdálkodés pénzügyi rendszere (számviteli 
tanácsadó bevonásával) 
konwltádó a megbfzóval (eltlirányzat) 
idöráfordltás összesen 
id6ráfordltás költsége 
dokumentálás költsége 
össze~ (nettó) 
konzulens (jogi, pénzOgvl szakért6) elóirányzat 
mlndaSSDsen (nettó) 
27%ÁFA 
mindösszesen !bruttó) 

------·-----

175000 Ft 
l32000 Fr 

1800 Ft 
21875 Ft 
16500 Ft 

ldllri\fordltás 
(órai 
8 
4 

8 
r 

40 

8 

12 

8 

8 

12 

104 

~ 

„ 

dij 
175 OOO Ft 
87500 Ft 
175 OOO Ft 
875 OOO Ft 

175 OOOFt 

262 SOOFt 

132000Ft 

132000Ft 

262 500 Ft 

2 276500Ft 
30000Ft 

2306SOOFt 

600000Ft 

2906S00Ft 

784 755 Ft 
369t25Sft 

(Magyar Mérnöki Kamara 
óltol ajónlott dfjak, 2021.) 



Szakmai önéletrajz 
Sipos László 

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

Szakértöijogosuhság: KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése 
SZÉMl - Közlekedési építmények szakértése 
KA - Közúti biztonsági auditor 
KÉ-K - Közúti építmények tervezése 
KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése 
KÉ-V A - 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 kormányfőtanácsadó, 

1973.09.0l. -2000.08.31. Fővárosi Tanács/Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Főigazgatóság/Ügyosztály 
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. innovativ megoldások kidolgozása és megvalósítása a 
parkolásgazdálkodás területén. 

Szakmai referenciák: 

2014-2018 

2000-2015 

1971-2000 

2000-

Egységes parkolás-gazdálkodás kialakításának lehetősége, szempontrendszerei, Pécs belváros 
behajtásellenörzési 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 terilletének 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 I. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 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 díj (2003) 
KTE irodalmi díj (2010) 
KTE aranyjelvény (2001) 

tag 
tag 
tag 

szerkesztő-bizottság tagja 
FB elnök 
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VISECRAD 
Város 

POLGÁRMESTERE 

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. 24. k Polgármester 

Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2021. (VIII. 25.) 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 Visegdd, Fő utca 81. relefon: 00 36 / 26 398-255 26 398·090 telefax: 00 36 / 26 398· 163 

e·mail : Yiscgracl@visegrad.h u web: www.visegrad.hu 



Kérvény névhasználat engedélyezésére 

1 I 1 

Tárgy: Kérvény névhasználat engedélyez 

Feladó: <abonyister@gmail.com> 

Dátum: 2021. 07. 09. 13:08 

Címzett: <visegrad@visegrad.hu> 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Kérem szíves hozzájárulásukat a 11visegrádi" szó kereskedelmi használatához a 11Visegrádi Sör" márkanév 
összetételben. Vállakozásom, a Lundaman Kft keretein belül sörfőzde indítását tervezem Visegrádon, és a 
termékeimet 11Visegrádi 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 

-4_Labels_5.19.21_PROOF.jpg------------------------

-Mellékletek:-------------------------------
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VISE 
Város 

P OLGr\ RM ES T E RE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette: Schuszterl Károly 

Előterjesztés 

Polgairmestcri jutalomról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármesteri illetményt jogszabály állapítja meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71.§-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget 
betöltök díjazását. Az önkormányzat alakuló ülésén kötelező, formaszerű, előre meghatározott 
összegről születik döntés mozgástér nélkül. 

A Mötv. 71.§ (4) bekezdés c) pontja értelmében Visegrád Város polgármesterének illetménye 
ugyanannyi, mint bármilyen más 1501 és 2000 fö lakosságszámú település esetében (Visegrád 
állandó lakosainak száma: 1801 fö). 

Visegrádon a feladat, és a munka sokkal több egy átlagos kistelepüléshez képest. 

Ezen túlmenően a polgármesteri illetmény alatta van az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal 
többi vezetőjének munkabérének. 

Ennek az ellentmondásnak a mérséklése vagy kompenzációja, jogszerűen, hogy a képviselő-testület 
jutalmat állapíthat meg a polgármesternek. 

Jogilag jutalom, fogalmilag kompenzáció, amely a polgármesteri illetményt olyan szinten határozza 
meg, amely az elvégzett munkához, a polgármesteri tisztség presztízséhez közelít. 

Kérem, a határozati javaslat elfogadását. 

Visegrád, 2021. 08. 18. 

s~C 
Schuszterl Károly ·1 

alpolgármester 

2025 Visegr;icl , ró utca 8 L. telefon: 00 36 I 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398·1 63 

e·mail: viscgrad@l\·iscgrad.hu web: www.viscgrnd.hu 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
. .. /2021. (VIII. 26.) határozata 

Polgármesteri jutalomról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eöry Dénes polgármester részére ... havi 
jutalmat állapít meg, a polgármesteri munka elismeréseként, a normatív jutalmak kiadási 
előirányzat terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Schuszterl Károly alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

202; Viscgr;id, Fö utca 81. telefon: 00 36 í 26 398·25; 26 398·090 telefax: 00 36 / 26 398·163 

e-mail: \·iscgrad@viscgrad.hu web: www.viscgrad.hu 



Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

A 2021. augusztus 18-i előterjesztésemet a Pénzügyi Bizottság kérésére kiegészítve, a 
polgármesteri jutalom összegét: 

2 havi jutalomban javaslom megállapítani, 

Visegrád, 2021. 08. 19. 

Tisztelettel: 

(;~ 
Schuszterl Károly 

Alpolgá1mester 
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VIS ECRAD 
Város 

P O LGÁ RMESTE RE 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 
Előterjesztette: Eőry Dénes 

ELŐTERJESZTÉS 
Óvodavezetői megbízásról, Óvodavezetői pályázat kiírásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Orbán Miklósné a Fellegvár Óvoda vezetője munkaviszonyának megszüntetését kérte 2021. 
augusztus 22-vel. 

Papaneczné Papp Éva, dunabogdányi óvodában dolgozó, visegrádi óvodapedagógus kérte az 
áthelyezését augusztus 16-tól a visegrádi óvodába. 

Papaneczné Papp Éva, hosszú, évtizedes gyakorlattal rendelkező, visegrádi óvodapedagógus, vállalja, 
és a jogszabályi feltételeknek is megfelel, - amennyiben a T. képviselő-testülettől a feladatot 
megkapja - megbízott óvodavezetőként a visegrádi óvoda vezetését, az óvodavezetői pályázat 
eredményes lebonyolításáig. 

Javaslom, Papaneczné Papp Évának szeptember l-től a megbízást megadni, határozott 3 hónap időre, 
a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján, továbbá az óvodavezetői 
pályázat kiírását. 

Az óvodavezetői pályázat kiírásával, és lebonyolításával kapcsolatos jogszabályok: 
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §.-a, 

b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szólól 992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 22-27.§-ai, 

c) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint 
d) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § -a és a 83. §. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a vezetői 
megbízás időtartama 60 hónap. 

A pályázatot Visegrád Város internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon kell közzé 
tenni. 

A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot a csatolt határozati javaslat tartalmazza. 

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

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



A leírtak alapján kérem a T. Képviselő-testületet, Papaneczné Papp Éva óvodapedagógus részére, 
szeptember l-től 3 hónap határozott időre az intézményvezetői megbízást megadni, továbbá a 
Fellegvár Óvoda óvodavezetői pályázat kiírásával kapcsolatos határozat meghozatalát, egyúttal 

kérem a - jelen előterjesztésben megfogalmazott - pályázati kiírás szövegének elfogadását~ 

Visegrád, 2021. augusztus 24. --1; 
Eőry e s 

polgám/e ter 

1. határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 25.) határozata 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 
24. § (1) bekezdése alapján, Papaneczné Papp Éva óvodapedagógust, 2021. szeptember l-től 3 
hónap, határozott időre, a Fellegvár Óvoda intézményvezetőjének megbízza, illetményére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 7., 8. mellékletei az irányadóak. 

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

2. határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 25.) határozata 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. A Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői munkakörére pályázatot írok ki, 
2. a pályázati felhívás megjelenik: www.visegrad.hu, https://kozigallas.hu, Oktatási Közlöny, 
3. a részletes pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi. 

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

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

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



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § alapján 
pályázatot hirdet a 

Visegrádi Fellegvár Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakörének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. 

A munkavégzés helye: 

2025 Visegrád, Fő u. 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés 
keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az 
alapító okirat szerinti feladatok ellátásról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a 
fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/B §-a és a 326/2013. (VIII. 30). Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint, valamint Visegrád Város Képviselő-testületének rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, óvodapedagógus végzettség, 
• Óvodapedagógusi munkakörben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Pedagógus szakvizsga keretében szerezett intézményvezetői szakképesítés 



• Büntetlen előélet 
• Magyar állampolgárság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• a német nemzetiségi végzettséggel rendelkező pályázó 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 
• 

• 
• 
• 

Szakmai önéletrajz, 
Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata, 
(folyamatban lévő intézményvezetői szakképesítést esetén nyilatkozat a végzettség 
megszerzésének várható idejéről), 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, 
Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát 
az eljárásban részt vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Eöry Dénes polgármester + 36 
26 398 255 telefonszámon 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton: Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
• Személyesen: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
• A borítékra rá kell írni: Óvodavezetői Pályázat 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

326/2013. (VIII. 30). Kormányrendeletben meghatározottak szerint 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.visegrad.hu - 2021. szeptember 1. 
• https://kozigallas.gov.hu 
• Oktatási és Kulturális Közlöny 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon 
szerezhet. 

A KÖZIG ÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember ... 



Tisztelt Képviselő-testület! 

,,-

V IS E CRAD 
Város 

P OLGÁ RMESTE RE 

Előterjesztés 

Lakáspályázatról 

Összeállította: Herold Mária 
Előterjesztette: Eőry Dénes 

A Visegrád, Sziget utca 15. III/8. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérlője, Bogya Marianna (továbbiakban bérlő) 2021 . augusztus 9-én érkezett levelében azzal a 
kéréssel fordult Visegrád Város Önkormányzatához, hogy hosszabbítsa meg a lejárt bérleti 
szerződését. Leírta, hogy közte és az Önkormányzat között 2018. szeptemberében, 
meghosszabbított lakásbérleti szerződése 2021. szeptember 30-án lejár. 

Tekintettel arra, hogy a bérlő 2013. október l-jén kötött lakásbérleti szerződést, majd 2018. 
szeptemberében újabb 3 évre meghosszabbította, a rendelet szerint már nem hosszabbítható. 

A lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendelet (Rendelet) 16. § (5) bekezdése értelmében a bérleti szerződést piaci 
alapú bérbeadás esetén 5 évre kell kötni, kérelemre egyszer lehet legfeljebb három évre 
hosszabbítani. 

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a 
Bizottság 2021. augusztus 16-i javaslatát figyelembe véve a határozatról és a Lakásbérleti 
szerződés mellékletben szereplő elfogadásáról döntést hozni szíveskedjék. 

Visegrád, 2021. augusztus 24. 

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

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

Eőry Dénes 
polgármester 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
..... ./2021. VIII. 25.) határozata 

Bogya Marianna kérelme a Visegrád, Sziget utca 15. III. em. 8. szám alatt található 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Bogya Marianna a Visegrád, 
Sziget utca 15. III. em. 8. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződés hosszabbítására 
irányuló kérelmét, mivel a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről 
szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet nem teszi lehetővé a hosszabbítást, elutasítja. 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
„ „ „/2021. (VIII. 25.) határozata 

Sziget utca 15. III. em. 8. számú önkormányzati lakás pályázatáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Sziget utca 15. szám alatti III em. 8. számú 

önkormányzati lakás bérbeadására, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
alapján, 

2. felkéri az jegyzőt, hogy az 1) pont szerinti döntéséről a bérlakás jelenlegi bérlőjét 
írásban tájékoztassa. 

Határidő: pályázat közzétételére: honlapon, hirdetőtáblán, Visegrádi Hírek esetében 
szeptemberi lapban 
bérlő értesítésére: 3 nap 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

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

e-mai l: risegrad@visegracl.hu web: www.visegrad.hu 
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Alulírott, Bogya Marianna (anyja neve: Herr Ágnes, szül.hely, idő : Szentendre, 

1985.09 .12„ bejelentett lakcím: 2025, Visegrád, Rákóczi F. u. 2/b.), mint a 2025, Visegrád, 
Sziget utca 15/3/8-as lakás jelenlegi albérlője ezúton kérelmet nyújtok be Visegrád Város 
Önkormányzatához, Visegrád Polgármesteréhez, Tisztelt Eőry Dénes Úrnak. 

2013. október 1-je óta él az albérleti szerződésem a fenn emlftett ingatlanra 
vonatko~óan Visegrád Város Önkormányzatával. Az 5 éves albérleti szerződés lejáratát 
megelőzően igényeltem a rendkívüli hosszabbítást 3 éves időtartamra, 2018. 
szeptemberében. 2021. tavaszán jutott a tudomásomra, hogy a rendkívüli hosszabbítást 
követően én már nem adhatom be további igényemet a lakhatásra, így most pályázat 
benyújtó lehetőségem hiányában kérelemmel fordulok Önhöz. 

2018. szeptemberében benyújtott kérelemben feltüntetett anyagi helyzetem sajnos 
azóta sem változott olyan mértékben, hogy egy piaci áron kiadott ingatlant gond nélkül meg 
tudnék fizetni. Családom, ha kérném, valószínüleg támogatna, a rendkívüli kiadásban, de 
ameddig lehetőségem van rá, nem terhelném Őket az én megélhetési gondjaimmal. 

Nincs közüzemi, sem albérleti díj tartozásom, pedig 1 keresetből oldok meg mindent. 
2017. április óta dolgozom az Apátkúti Erdei Általános Iskola lskolatitkáraként. Az iskola 
most szeptemberben az 6. tanévét kezdi meg, egyre stabilabb, megbízhatóbb. Nagy 
fejlődésen ment keresztül, és nagyon szeretek ott dolgozni. Tavaly szeptemberben a lányom 
is megkezdte ott az első osztályt. Nem mennék máshova dolgozni, szeretek ott lenni, 
szeretek ott dolgozni, kényelmes, hogy helyben van, hogy nem kell szeretett városomat 
elhagyni a munkahelyem miatt, bár tudom máshol többet kereshetnék. 

Jelenlegi bruttó fizetésem 219.000.-, erre még az egyedülálló szülőknek járó családi 
pótlék (13.700.-), illetve bírósági tárgyalás lezárása után, gyermekem apja által fizetett 
tartásdíj jön rá (35.000.-). 3 éve vettem rá magam, hogy gasztroenterológus által elvégzett 
vizsgálaton keresztül végre kiderüljön ételintoleranciám 4 alapélelmiszerre, aminek a 
betartása igencsak megnehezíti az életemet/életünket. Mindezeket egybevéve próbálom 
életünket egyensúlyozni, hogy gyermekem semmibe ne szenvedjen hiányt, hogy boldog és 
kiegyensúlyozott legyen. 

Hétköznapjaimat úgy élem, hogy szégyenkeznivalója a családomnak miattam ne 
legyen. Udvarias, barátságos, tisztelettudó és tisztességes vagyok másokkal. Kommunális 
adóval kapcsolatban is én jelentkeztem 2 év után a Hivatalnál, hogy nem kapok csekket, 
majd visszamenőleg is kifizettem és azóta is határidőre pontosan próbálom teljesíteni. 
Maradhattam volna csendben is ... 

A szomszédaimmal jó kapcsolatot ápolok, eddigi évek alatt bárki fordult hozzám 
segítségért, nem utasítottam el. A lakás előtti porta rendbentartásán túl, a ház mögötti 
garázssort is karbantartom, gyomlálom, takarítom, télen a havat lapátolom, ami nem lenne 
elvárható. Lányomat arra tanítom, hogy lehetőségeihez mérten segítsen Ö is másoknak, így 
pár havonta kiválogat a játékai közül párat, amit utána elajándékoz, és olyan nagy örömmel 
teszi ezt. 

Nagymamámat, nagypapámat mindenl(i szerette a Harangvirág utcában. Mikor a 
Nagymamám is meghalt, megszerettem volna venni azt a házat, hogy biztos pontként a 
lányom és az én fejem felett legyen, de akkor sajnos a családi viszályok miatt erre 
komolyabb lehetőségem nem lett, csak álom maradt. 



Tudomásomra jutott, hogy a házban lakók között is van olyan, aki már több 
szempontból is sajnos kiesett a "fészek lakás"-ra jogosultak köréböl , mégis az 
Önkormányzat segített szorult helyzetén. Természetesen nem kihasználni szeretném a 
segítőkészségét, de bizakodóan írtam most meg ezt a levelet, úgy hogy eddigi életemben 
nem igazán kértem segítséget senkitől. 

Imádom Visegrádot. Csak 5 év volt az életemben, amit nem itt töltöttem, de a szívem 
mindig visszahúzott. Idegennek éreztem magam Budapesten, hisz' az is voltam. Több év 
után is furcsa volt, hogy az utcán az emberek nem köszönnek egymásnak, engem meg 
bolondnak néztek, 'mert én ezt szoktam meg :) Visszaköltözni ide volt a legjobb döntés, és 
bízva segítőkészségében és jóindulatában remélem még 1-2 évig otthon érezhetem magam . 

Pozitív döntésében bízva, várom megtisztelő válaszát. 

Kelt: Visegrád , 2021 . augusztus 9. 

Üdvözlettel : 

(b~°'-~~ 
Bogya Marianna 
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VISECRAD 
Város 

őnkormá11yzata 

KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Ügyrendi és Népjóléti Bizottsága 2021. augusztus 16-án 
megtartott zárt ülésén készült jegyzőkönyvéből 

Visegrád Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 3 igen szavazattal tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

Z-17/2021 MII.16.) Ügyrendi és Népjóléti Bizottság határozat 

Visegrád Város Önkormányzat Ügyrendi és Népjóléti Bizottsága Bogya Marianna sz. 
Szentendre, 1985.09.12. an. Herr Ágnes ) 2025 Visegrád, Rákóczi utca 2/B. Önkormányzati 
lakás lakásbérleti szerződés hosszabbítására irányuló kérelmét nem javasolja támogatásra. 

Határidő: 2021.07.06. 
Felelős: Bizottsági elnök 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2021. (VII. 25.) számú határozatával az állami támogatásból 
létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

pályázatot ír ki 

a Visegrád, Sziget utca 15. szám alatt lévő III. em. 8. számú lakás bérleti jogviszonyára 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon Visegrád Város 
Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A pályázati lap beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat 
/rendeletek, szabályzatok/ hatályos rendeletek /8/2001. (IX.13.) szám alatt. 
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra". 

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető: Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: 
06 (26) 398-255 

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatot az önkormányzat Népjóléti Bizottsága értékeli és véleményezi, javaslatát a 
képviselő-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a képviselő-testület dönt. 

A pályázat beadásának határideje: 2021. szeptember 24. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A lakás elbírálást követően beköltözhető. 
A lakbér összege 33.400,- Ft/hó. Az új bérlő az első 3 évben csak az éves infláció mértékével 
megemelt lakbért fizeti. A 3 év lejártával az önkormányzat a lakbért 30%-al emelheti. 

Pályázati feltételek: 
a) aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, 
lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy 
bérleti jogával, és 
b) egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több 
tagú háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot és, 
c) legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább 
1 éve Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony. 
(6) Lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi 
kapcsolatban élő 40. életévüket be nem töltött személyek 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül 
más személlyel. 
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VISECRAD 
Város 

P OLGÁRMESTE RE 

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. 24. 4----
Eöry D>"énes 

Polgármester 

2025 Visegd d, Fó utca 81. relefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 relefax: 00 36 / 26 398·163 

e-mail: visegrad@visegrad .hu web: W\IW.visegrad. hu 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (VIII. 25.) 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 i 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 í 26 398-l63 

e-mail: l'isegrad(ii,viscgrad.hu web: www.viscgrad.hu 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Bert E LanczinEe.v r ..... „ . ra tul::iirloni lao szerint tévesen Laczinger Bertalan), 
l~ -· •• 

születési hely, idő: , · 5.; útlevélszám: 
mint Eladó 
kP.µviseli Lancz.inger Frigyes EmiJné (születési név: lakcím: 

; anyja neve: a, születési hely, idő: 
személyi azonosító: ., adóazonosító: magyar állampolgár) mint 
meghatalmazott 

másrészről 

Gerényi Viktor Lajos 
(szüJpt-?si név: < lakcím: 

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

és 

Arádi Antónia 

.; aaoazonosító jel: 
anyja neve· 

személyi 

(születési név: Arádi A'{lf;6fíia lakcím( ~ 1 .• , anyja neve: 
születési hely és idő: " - '2.; adóazonosító jel: _.·, személyi azonos1có: 

mintvevdi; 
, 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, udvar" m~ve~sq 714 m2 alapterpletű ingatlannak. 

Bert E Lan~inger ( 
Eladó 

képviseli Lanczinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

Gerén:fi Viktor Lajos 
Vevő 

Ellenjegyzem, BudapesteJJ9 202!:_.._ 07. 15. napján: 

„ ,,->:,~.? 
<'/.~--·· ?-·'-, . 

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

KASZ: 36057287 
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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~nak 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 Vev6k tulajdonjoga a Visegrád, belterület 1077 hrsz . 
ingatlan % - %, összesen 1/1 tulajdoni háJ»"'dára, adásvétel jogcímén bejegyzésre 
kerüljön. 

Bert E Lanczinger i 
Eladó 

képviseli Lanczinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

Gerényi Viktor Lajos 
Vevő ' 

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

~„ ·~· i ~: /:?:·~ iti't\~·úr~:n„~r [;r"!ter 
. ~ .- . ~ ,.:,;: ;~' ... /: ! 

~-_,, ~ 

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

KASZ: 36057287 

~ 1 ·-Arádi Antónia 
Vevő 
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10. Felek megá11apodnak abban, hogy az ingatlan birtokba adására 3 napon belül kerül sor. 

A birtokba adás napjáig az Eladó, ezt követően a Vevők viselik az adásvétel tárgyát képező 
ingatlanhoz tapadó terheket, költségeket és húzzák annak hasznait, 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 elhagyni. A Felek a 
fentiek megtörténtét, illetve a mérőórák pontos állását rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. 
A birtokba adás napjáig az Eladó, ezt követően a Vevők viselik az adásvétel tárgyát képező 
ingatlanra vonatkozó közüzemi költségeket 

11. Eladó képviselője és Vevők kijelentik, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar 
állampolgárok, akiknek képviseleti joga és cselekvőképessége jelen adásvételi szerződés 
aláírásakor nem korlátozott Eladó nagykorú, cselekvőképes amerikai állampolgár, akinek 
cselekvőképessége jelen adásvételi szerződés aláírásakor nem korlátozott 

12. Jelen szerződés elkészítésével, valamint annak ellenjegyzésével a felek megbízzák, illetve 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a képviseletre valamint a NAV-B400 adatlap 
aláírására meghatalmazzák Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvédet (1107 Budapest, 
Makk u. 3. fszt 3.). A szerződés elkészítésével járó költségeket Vevők viselik, az ellenjegyző 
ügyvéd a szerződés ellenjegyzésével a meghatalmazást elfogadja. 

13. A felek megértették az okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd tájékoztatását az adó- és 
iIJetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatosan. A szerződő felek tudomással bírnak arról, 
hogy a fentieken túlmenően a jelen szerződésből eredően a Feleket terhelő adó- és 
illetékkötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatást a NAV illetékes igazgatóságától 
kaphatnak 

14. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. Ennek során a felek kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem felhívási 
kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű 
teljesítést befolyásolhatja. 

15. A jelen szerződésben nem nevesített jogkérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezései irányadók Ellenjegyző ügyvéd különösen tájékoztatta a feleket a hibás 
teljesítés jogkövetkezményeiről. 

16. Felek kiJelentik, hogy a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítésére, az abban 
foglalt vállalásaik teljesítésére képesek és az ahhoz szükséges valamennyi ismerettel és 
forrással rendelkeznek. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiket 
az azokhoz fűződő kockázatok teljes felmérését és megismerését követően, azok 
ismeretében vállalták. 

Bert E Lanczinger< 
Eladó 

képviseli Lanczinger Frigyes Emilné 
meghatalmazott 

Gerényi Viktor Lajos 
Vev6 

Ellen/egyzem, Bud~. 07.15. napjdm 

.?· / 

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

KASZ: 36057287 

Arádi Antónia 
Vevő 
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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 LllI. 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: 

/:=/;'; 1Jn8·a:~;~;;J er f.""!éier 

Aradi Antónia 
Vevő 

~' . .., 
~:- -:;.:~:·\~: U/; .(rl 

?~'/G~---
Dr. Baumgartner Pétér egyéni ügyvéd 

1107 Budapest, Makk-'1· 3. fszt 3. \ ~ '~. :-:~i;_bp· -· \t ·;.::} f:l!. ::L 

KASZ: 36057287 
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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, Hosszú dűlő 15. 
szám alatt található, „kivett hétvégi ház, udvar" megnevezésű 714 m2 alapterületű ingatlan 
vonatkozásában a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § ( 6) bekezdése szerint 
he/vi jelentősé,gű védett természeti terület esetében elővásárlásra jogosultat. 

Tájékoztatom, hogy Gerényi Viktor Lajos és Arádi Antónia a csatolt adásvételi szerződéssel 
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 jelentőségű 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 jelentőségű védett természeti területnek, kérjük, 
szíveskedjék jelezni felénk. 

Budapest, 2021. 07. 15. 
Tisztelettel: 

Dr. Baumgarlner Pt>ter 

llO'; Dudape•t. !fakk u. 3. f>z1. 3. 

Tel. + 36 20 :!·13 :;237 

E·mail: p1!te1·.drl1a11mgart11er@gmail.com 

"'-.·/ . . 7 /:/;7 
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Dr. Batfmgartner Péter 
ügyvéd' 


