
 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2022. (III. 3.) határozata 
 

A Visegrád 1288/1 (kórház melletti ingatlan) hrsz-ú megosztásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 90/2021. (IV. 29.) határozatot, 
2. elfogadja a határozat mellékletét képező Frankcity Bt. által készített, 2-5/2021 

munkaszámú változási vázrajzot, 
3. felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására. 

 
(A változási vázrajz jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 

  







KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2022. (III. 3.) határozata 

 
Egészségház felújítás közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta az Egészségház felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
megindításáról tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést, 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik 
rész 115.§. (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú közbeszerzési 
eljárás közbeszerzési dokumentumát, 
 

3) a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

• GEOSZOLG Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27., Cg.: 13-09-
067906),  

• TREND Építő Zrt.  (1074 Bp., Baross u. 74., Cg.: 01-10- 045591),  
• HÓD Kft. (2626 Nagymaros, Tégla u. 6., Cg.: 13-09-064722),  
• Kristály-Vár Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2., Cg.: 01-09-872482),  
• "AQUA-PILON" Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8., Cg.: 13-09-063438), 

 
4) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást ajánlattételi felhívásának az 

EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. pontban feltüntetett gazdasági 
szereplők értesítése mellett.  

 
(Az ajánlattételi felhívás jelen határozat mellékletét képezi.)  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 
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I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.visegrad.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.visegrad.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 26597005Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Visegrád Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Visegrádi Egészségház felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000391852022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Visegrád Város Önkormányzata 15731089213

Fő Utca 81

Visegrád HU120 2025

Eőry Dénes

polgarmester@visegrad.hu +36 26398255
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II.1) Meghatározás

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Visegrádi Egészségház felújítása

A közbeszerzés rövid ismertetése: 
„Visegrádi Egészségház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás. 
Az Egészségház egy oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület. 
Az épület részben könnyező gombával fertőzött, ezért a faanyagvédelmi szakvéleményben rögzített tető és födém szerkezeti elemek 
cseréje, továbbá a vegyes vályog falazat részleges elbontása, helyén új falazat építése szükséges. A padló szerkezet falak közötti 
részét el kell bontani, a padlóban vezetett gépészeti szennyvíz, víz és fűtési vezetékeket ki kell alakítani. Az alaprajzon jelölt helyeken 
a tornác felőli homlokzaton 2 helyen ablak nyílásban ajtó nyílást, 2 helyen ajtó helyett ablak nyílást kell építeni. A belső új 
padlószerkezetet és a gipszkarton válaszfalakat, álmennyezeteket építész terv szerint kell elkészíteni. A meglévő fa födém szerkezeten 
25 cm vastagságú cellulóz szigetelést kell készíteni pallóvázak között. 
Összes hasznos alapterület: 334,56 m2 (amelyből: pinceszint összesen 36,11 m2; földszint összesen 298,45 m2). 
A felújítás részletes feladatait a Műszaki leírás tartalmazza. Az alábbi felsorolás nem terjed ki minden részletre: 
Bontás és konténerbe pakolás 160 m3; 
Aljzatbeton készítése 11 m3; 
Beton aljzatok bontása 11 m3; 
Csúsztatott esztrich készítése 110 m2; 
Teherhordó falazat készítése 87 m2; 
Tetőszerkezeten födém bontása 267 m2; 
Födém, áthidalások, falazatgerendák felületkezelése 347 m2; 
Tető felületi védelme 229 m2; 
Cserépfedés bontása és visszaépítése 180 m2; 
Vakolat leverése 192 m2; 
Vakolat készítése 233 m2; 
Válaszfal készítése gipszkarton borítással 213 m2; 
Gipszkarton álmennyezet 194 m2; 
Kültéri padlóburkolat készítése 108 m2; 
Fa ablakok bontása 18 m2; 
Fa ajtók bontása 52 m2; 
Belső festés gipszkarton felületeken (pl.: oldalfal, álmennyezet) 499 m2; 
Homlokzat festése 537 m2; 
Homlokzati fa szerkezetek festése 220 m2; 
Talajnedvesség elleni szigetelés 143 m2; 
Fafödémen szigetelés készítése 292 m2; 
Műanyag védőcsővezés 3300 m; 
Lámpatestek szerelése 65 db; 
Vízvezeték szerelés 240 m; 
Központi fűtés cső szerelése 185 m; 
Szellőzés, légcsatorna szerelés 26 m; 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés rövid ismertetése: 
„Visegrádi Egészségház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás. 
Az Egészségház egy oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület. 
Az épület részben könnyező gombával fertőzött, ezért a faanyagvédelmi szakvéleményben rögzített tető és födém szerkezeti elemek 
cseréje, továbbá a vegyes vályog falazat részleges elbontása, helyén új falazat építése szükséges. A padló szerkezet falak közötti 
részét el kell bontani, a padlóban vezetett gépészeti szennyvíz, víz és fűtési vezetékeket ki kell alakítani. Az alaprajzon jelölt helyeken 
a tornác felőli homlokzaton 2 helyen ablak nyílásban ajtó nyílást, 2 helyen ajtó helyett ablak nyílást kell építeni. A belső új 
padlószerkezetet és a gipszkarton válaszfalakat, álmennyezeteket építész terv szerint kell elkészíteni. A meglévő fa födém szerkezeten 
25 cm vastagságú cellulóz szigetelést kell készíteni pallóvázak között. 
Összes hasznos alapterület: 334,56 m2 (amelyből: pinceszint összesen 36,11 m2; földszint összesen 298,45 m2). 
A felújítás részletes feladatait a Műszaki leírás tartalmazza. Az alábbi felsorolás nem terjed ki minden részletre: 
Bontás és konténerbe pakolás 160 m3; 
Aljzatbeton készítése 11 m3; 
Beton aljzatok bontása 11 m3; 
Csúsztatott esztrich készítése 110 m2; 
Teherhordó falazat készítése 87 m2; 
Tetőszerkezeten födém bontása 267 m2; 
Födém, áthidalások, falazatgerendák felületkezelése 347 m2; 
Tető felületi védelme 229 m2; 
Cserépfedés bontása és visszaépítése 180 m2; 
Vakolat leverése 192 m2; 
Vakolat készítése 233 m2; 
Válaszfal készítése gipszkarton borítással 213 m2; 
Gipszkarton álmennyezet 194 m2; 
Kültéri padlóburkolat készítése 108 m2; 
Fa ablakok bontása 18 m2; 
Fa ajtók bontása 52 m2; 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A részekre történő ajánlattétel nem értelmezhető, mivel az eljárás 1 db épület felújítására vonatkozik.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Egészségház, 2025 Visegrád, Fő út 38. (hrsz.: 85/5)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

Klíma csővezeték szerelése 136 m; 
Klíma elhelyezése 10 db. 
A felsorolt feladatok nem teljes részletezettségűek, a részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.

2022.12.01

Visegrádi Egészségház felújítása

Egészségház, 2025 Visegrád, Fő út 38. (hrsz.: 85/5)
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Az értékelése során adható pontszám: 0-10.  
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont 
szerint értékeli.  
Az értékelés módszere:  
az 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás,  
a 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás az útmutatóban részletezettek szerint

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Belső festés gipszkarton felületeken (pl.: oldalfal, álmennyezet) 499 m2; 
Homlokzat festése 537 m2; 
Homlokzati fa szerkezetek festése 220 m2; 
Talajnedvesség elleni szigetelés 143 m2; 
Fafödémen szigetelés készítése 292 m2; 
Műanyag védőcsővezés 3300 m; 
Lámpatestek szerelése 65 db; 
Vízvezeték szerelés 240 m; 
Központi fűtés cső szerelése 185 m; 
Szellőzés, légcsatorna szerelés 26 m; 
Klíma csővezeték szerelése 136 m; 
Klíma elhelyezése 10 db. 
A felsorolt feladatok nem teljes részletezettségűek, a részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Igen

Az alap jótállási időtartamon (amely 12 hónap) felül vállalt többlet jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 hónap, max. 12 hónap)

30

Nem

Igen

2022.04.29 2022.12.01

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.1) Részvételi feltételek

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: HUF.  
Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - értéke 5%-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét 
biztosítja. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.  
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, az alábbi részszámlák benyújtására jogosult:  
Építési Munkák kivitelezésének készültségi foka; Részteljesítés  
a) 25%; Első  
b) 50%; Második  
c) 75%; Harmadik  
d) 100%; ”Végteljesítés”.  
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.  
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a (4)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. §-a és 32/B. §-a; 2017. évi CL törvény 260.§-a; Ptk. 6:155.§-a. és a Kbt. 27/A-§a.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbért mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás, mint kötbéralap 0,5 %-a a késedelem minden naptári napja 
után.  
Meghiúsulási kötbér mértéke 10 %, alapja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás.  
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

- Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) – (2) pontok szerinti kizáró okok 
hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz:  
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;  
- ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;  
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  
- A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.  
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint, a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.  
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.  
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.  
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. 
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele 
szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.  
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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V.1-2) Kiegészítő információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.04.11 12:00

HU

60

2022.04.11 14:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.03.27

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Ajánlatkérő = AK; Ajánlattevő = AT; Alvállalkozó = AV; Gazdasági Szereplő = GSZ; Közbeszerzési dokumentumok = KD 
1. AT-nek csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy 2006. évi V. tv. 9. § (3)  
bekezdésnek megfelelően elkészített ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 
meghatalmazását.  
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a 
GSZ-nél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.  
3. AT-nek csatolni kell a nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján az EKR rendszerben az eljárás felületén a megfelelő cellák 
kitöltésével.  
4. AT-nek a Kbt. 66. § (5) bek. szerint csatolnia kell a felolvasólapot az EKR rendszerben az eljárás felületén a megfelelő cellák 
kitöltésével.  
5. AT-nek csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben az eljárás felületén 
a megfelelő cellák kitöltésével.  
6. Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a GSZ-k az ajánlatukban 
kötelesek benyújtani.  
7. AK csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte.  
8. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.  
9. AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes AK-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.  
10. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítással, továbbá rendelkeznie kell  
felelősségbiztosítással a kivitelezés teljes időtartamára minimum 10 millió Forint/év és minimum 1 millió Forint/káresemény 
biztosítási összeg értékében a szerződésben meghatározottak szerint. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a 
szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia az AK részére. AK ezen kitételt szerződéskötési feltételként írja elő azzal, hogy 
amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt biztosítással, úgy az nyertes 
ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Az AT-nek a felelőségbiztosítás 
kapcsán ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. 
11. Csatolni kell az árazott költségvetést kitöltve excel fájlban és cégszerűen aláírva pdf fájlban is.  
12. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes AT-k együttműködéséről szóló megállapodást az Útmutatóban 
foglaltak szerint.  
13. Irányadó idő: közép-európai helyi idő (CET). Irányadó jog: a magyar jog. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott 
kérdésekben a Kbt., 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 322/2015. (X.30) Korm. rend., a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. és a Ptk. 
előírásai szerint kell eljárni.  
14. Kbt. 40. §-ra tekintettel az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) igénybevételével kerül 
lebonyolításra a 424/2017. Korm. rend. alkalmazásával.  
15. AK az eljárás dokumentumait a 424/2017. Korm. rend. szerint csak az EKR-ben regisztrált jelentkező részére biztosítja.  
16. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott 
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozattal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-
ai tartalmaznak.  
17. EKR használatával kapcsolatos útmutató az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve a  
http://nekszt.hu/tamogatas/  
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az AT-t terheli. 
19. Az AT-nek a többlet jótállás kapcsán ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. 
20. Az AK tartalékkeretet nem biztosít. 

V.2) További információk
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Szervezet neve Szervezet székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Trend Építő Zrt. Magyarország, 1047 
Budapest Baross Utca 74

Tel.: +36 13709587 
Email: info@trendzrt.hu

Felhívás Meghívott 
gazdasági szereplő

Kristály-Vár Építési 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1139 
Budapest Béke Tér 7. fsz. 
2.

Tel.: +36 309520356 
Email: kristalyvar@kristalyvar.
hu

Felhívás Meghívott 
gazdasági szereplő

Hód Ipari - Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Magyarország, 2626 
Nagymaros Tégla Utca 6.

Tel.: +36 27354195 
Email: hod@hodcsoport.hu Felhívás

Meghívott 
gazdasági szereplő

Geoszolg Mélyépítőipari 
és Vállalkozói Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2085 
Pilisvörösvár Szent Imre 
Utca 27. 7632

Tel.: +36 26330823 
Email: doktor.gabor@geoszolg.
hu

Felhívás
Meghívott 
gazdasági szereplő

AQUA-PILON Kft. Magyarország, 2600 Vác 
Piarista Utca 8

Tel.: +36 309919509 
Email: aquapilon@gmail.com

Felhívás Meghívott 
gazdasági szereplő

Összesen: 5 sor (1 / 1)



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2022. (III. 3.) határozata 
 

A Kálvária felújításáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy a Kálvária felújításával - a határozat mellékletét képező árajánlatban 
szereplő tartalommal a GEOSZOLG Kft.-t bízza meg a 2022. február 18. napján kelt 
árajánlata alapján, 48.715.100.-Ft + 27% Áfa, mindösszesen bruttó 61.868.177.-Ft 
összegben, 

2. a Kálvária felújítására a Nemzeti Kulturális Alap 20.000.000.-Ft támogatást biztosít, a 
fennmaradó összeg a Visegrád 700 fejlesztési programból kerül biztosításra,  

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a GEOSZOLG Kft.-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a Vállalkozási Szerződést kösse meg.  

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

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 

 
 







 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2022. (III. 3.) határozata 
 

Duna menti árvízvédelmi beruházás Támogatási Szerződésének módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Duna menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon” (projekt azonosítószám: KEHOP-1.4.1-15-2016-00002) a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződést a szakaszolt projekt II. 
szakaszának megvalósítására. 
 
(A Támogatási Szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Cabello Dávid projektmenedzser, dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 

  



 

Iktatószám:  IKT-2016-106-I1-
00000045/0000374 

Kedvezményezett  neve:  VISEGRÁD  VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt  címe:  Duna  menti  árvízvédelmi
beruházások Visegrádon 

Projekt azonosítószám: KEHOP-1.4.1-15-2016-
00002 

8. számú módosítás  

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt  I I .  szakaszának megvalósítására

amely létrejött 

egyrészről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programok  Irányító  Hatósága  (1134  Budapest,  Váci  út  45.),  mint  támogató  (a  továbbiakban:
Támogató) 

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra  jogosult  képviselője:  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  környezeti  és
energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészről  VISEGRÁD  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA,  mint  kedvezményezett  (a  továbbiakban:
Kedvezményezett), 

Postacím: 2025  Visegrád, Fő utca  81   
Székhely: 2025  Visegrád, Fő utca  81 
Azonosító szám (törzs-szám): 
Adószám: 15731089-2-13 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 
10023002-00358846-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: Eöry Dénes, Polgármester  

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.   

Ha  a  Projektet  több  Kedvezményezett  közösen  valósítja  meg  (konzorcium/társulás),  a
Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a
jelen  támogatási  szerződés  (a  továbbiakban:  Szerződés)  elválaszthatatlan  mellékletét  képező
konzorciumi  együttműködési  /társulási  megállapodás  tartalmazza.  A  jelen  Szerződést  aláíró
Kedvezményezett  a  Szerződést,  mint  konzorciumvezető/projektgazda  –  a  konzorciumi
megállapodásban  kapott  meghatalmazás  alapján  –  az  összes  konzorciumi  tag/társulás  (mint
Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények 

 



 

A Kormány  a  1175/2015.  (III.  24.)  Korm.  határozatában  döntött  a  projekt  szakaszolásának
jóváhagyásáról,  valamint  a  projekt  második  szakaszában  felmerülő  költségek  fedezetének
biztosításáról. 

A  Támogató  a  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Program  (a  továbbiakban:KEHOP)
KEHOP-1.4.1 Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek tárgyú felhívására a hatályos éves
fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett  2016.01.06. napon támogatási kérelmet nyújtott be,
amelyet  a Támogató  2016.02.19. napon kelt  támogató döntés szerint  támogatásban részesített.  A
Támogató döntése alapján a Kedvezményezett a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására
vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély,  műszaki terv  és tartalom,
nyilatkozat,  beszerzési  terv,  társulási  megállapodás  és  egyéb  dokumentum,  valamint  ezek
módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy  a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A szerződés  keretében  a  továbbiakban  a  Projekt kifejezés  alatt  a  szakaszolt  projekt  I.  és  II.
szakaszának együttesét kell érteni. A Projekt I. szakasza alatt a 2007-2013-as programozási időszak
keretében,  a  KEOP  támogatással,  KEOP-2.1.2/09-11-2011-0004 azonosító  számon  nyilvántartott
Támogatási Szerződésben meghatározott tevékenységeket, a Projekt II. szakasza alatt a 2014-2020
programozási  időszak  keretében,  a  KEHOP  támogatással,  a  jelen  szerződésben  meghatározott
tevékenységeket kell érteni. 

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon című és KEHOP-
1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített
projekt  (a  továbbiakban:  Projekt  II.  szakaszának  megvalósítása)  elszámolható  költségeinek  a
Kohéziós  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem térítendő  támogatás
formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Visegrád  alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja,
és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja,
üzemelteti. 
A Kedvezményezett  a  Szerződés aláírásával  kötelezi  magát  arra,  hogy  a Projekt  II.  szakaszát  a
vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően,  kellő  alapossággal,  hatékonysággal  és  gondossággal
valósítja  meg,  illetve  a  2014–2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból
származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendeletben  [a
továbbiakban:  272/2014. (XI.  5.)  Korm.  rendelet]  rögzített  feltételek fennállása esetén az ott  előírt
módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a  Projekt II.  szakaszának elszámolható költségeire a Kohéziós
Alapból  és hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  a támogató döntésnek és a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a  www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhető. 

3. A Projekt II. szakasz megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

 

http://www.szechenyi2020.hu/


 

3.1.  A Projekt II. szakaszának kezdete 

A Projekt II. szakasz megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016.05.31. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt II. szakasz költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01 hó 01 nap.

A Projekt II. szakaszának keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.15. 

A Projekt II. szakaszának, egyben a Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt II.
szakaszának  keretében  támogatott  valamennyi  tevékenység  a  Szerződésben  és  a  felhívásban
meghatározottak  szerint  elvégzésre  került.  A Projekt  fizikai  befejezése  napjának  a  Projekt  utolsó
támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A Projekt keretében a projekt fizikai
befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az ezen időpontot követően keletkezett
költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.07.15. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 

A  Projekt  bruttó  összköltsége  2  667  142  937 Ft,  azaz  kétmilliárd-hatszázhatvanhétmillió-
száznegyvenkétezer-kilencszázharminchét forint.  

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A  Projekt  elszámolható  bruttó  összköltsége  2  667  142  937 Ft,  azaz  kétmilliárd-
hatszázhatvanhétmillió-száznegyvenkétezer-kilencszázharminchét  forint. 

A Projekt II. szakaszának költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

4.3. A Projekt II. szakaszához felhasználásra kerülő források

A  Projekt  II.  szakaszához  felhasználására  kerülő  források  részletes  bontását  a  Szerződés  2.
melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt II. szakaszának támogatás összege és intenzitása 

A támogatás intenzitása a Projekt II. szakasz elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 1
379  447  412 Ft,  azaz  egymilliárd-háromszázhetvenkilencmillió-négyszáznegyvenhétezer-
négyszáztizenkettő forint. 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

 



 

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projekt II. szakaszában igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.
 
4.5.2. Kifizetési igénylés 

A Szerződés  3. melléklete szerinti  mérföldkövek elérését  követő 15 napon belül  kötelező szakmai
beszámolót  is  tartalmazó kifizetési  igénylést  benyújtani.A projekt  fizikai  befejezéséhez kapcsolódó
utolsó  mérföldkő  esetén  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  határidőn  belül  köteles  a
Kedvezményezett  a  kifizetési  igénylésben beszámolni  a  projekt  keretében felmerült  és elszámolni
kívánt költségekről. 

A mérföldkövek elérését  megelőzően az ÁSZF 3.5.1.  pontja szerint  lehetséges kifizetési  igénylést
benyújtani.
A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha
az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.  10.)  Korm.  rendeletben
foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott  támogatásból 1 379 447 412 Ft, azaz
egymilliárd-háromszázhetvenkilencmillió-négyszáznegyvenhétezer-négyszáztizenkettő forint
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

5. A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom
szerint valósítja meg.
A  műszaki-szakmai  tartalom  nem  teljesítése  esetén  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projektnek a számszerűsíthető eredményeket a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttes
teljesülésével kell elérnie.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszának megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben
meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult  és köteles
felhasználni. 
A Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
A Projektnek a számszerűsíthető eredményeket a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttes
teljesülésével kell elérnie. 

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól. 

 



 

8. Záró rendelkezések

8.1, A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a 272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendeletet  és az államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi,  hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával,  illetve új,  a
Szerződés  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden  külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2. A Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó
nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax  számáról  és  elektronikus  levélcíméről  a  Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Szerződés  határozott  időre  jön  létre,  2027.  december  31-én,  illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén
hatályát veszti.

8.4. A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  –  a  támogatási
kérelem  adatlapon  feltüntetett  projektfelelős,  a  támogatási  kérelem  adatlapon  és  mellékleteiben
feltüntetett  más  személyek,  illetve  a  Projekt  megvalósításában  résztvevő  személyek,  valamint  a
beszámolás,  a  szabálytalansági  eljárás  és  az  ellenőrzési  tevékenység  során  átadott
dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség
által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát,
statisztikai  módszerekkel  történő  feldolgozását  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek  alapján  a
Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  ezen  személyes  adatok  fentieknek megfelelő  kezelése  az
érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvényt  is  –  és európai  uniós jogszabályok rendelkezései  az
irányadók.

8.6. A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés  megkötésére  és  aláírására.  Aláíró  képviselő(k)  kijelenti(k)  továbbá,  hogy  a  testületi
szervei(k)  részéről  a  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek,  tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik
személyeknek nincs  olyan  jogosultsága,  mely  a  Kedvezményezett  részéről  megakadályozná vagy
bármiben  korlátozná  a  Szerződés  megkötését,  és  az  abban foglalt  kötelezettségek  maradéktalan
teljesítését.

 



 

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6  oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak  mellékletét  képező  valamennyi  nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

...........................
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: ..................., 201..év..............hónap ...
napján

……….…………
Támogató

P.H. 

Kelt Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt II. szakaszának költségvetése
2. melléklet - A Projekt II. szakasz forrásai
3. melléklet - A Projekt II. szakasz mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt II. szakasz műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai 
6. melléklet - Közbeszerzési terv

 



 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 
8. számú módosítás  

Projekt címe: Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon 

1. sz. melléklet
A PROJEKT II.SZAKASZ KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus Megnevezés Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Bruttó egységár
(Ft) 

Men
nyis
ég

(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Nem 
elszámolható 
költség 
(Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek)

Építési 
munkák, 2. 
változtatási 
javaslat 
többlet

29 799 060 8 045 746 37 844 806 1 0 0

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Terület-
előkészítési 
költség

Megelőző 
mentő 
régészet

3 060 000 826 200 3 886 200 1 3 886 200 3 886 200

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

Építés-
tárolóépület

150 750 384 40 702 604 191 452 988 1 191 452 988 191 452 988

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

Építési 
munkák, 
kapcsolódó 
költségek

875 338 019 236 341 265 1 111 679 284 1 1 111 679 284 1 111 679 284

VISEGRÁ
D VÁROS 

Projektelőkés
zítés 

Egyéb 
projektelőkész

Egyéb 
hatósági díjak

2 795 370 754 750 3 550 120 1 3 550 120 3 550 120

 



 

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus Megnevezés Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Bruttó egységár
(Ft) 

Men
nyis
ég

(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

ÖNKORM
ÁNYZATA

költségei ítéshez 
kapcsolódó 
költség

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Projektelőkés
zítés 
költségei

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Egyéb 
tanulmány, 
vizsgálat

1 510 000 407 700 1 917 700 1 1 917 700 1 917 700

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Projektelőkés
zítés 
költségei

Közbeszerzési
költségek

Közbeszerzési
eljárási díj

283 465 76 535 360 000 1 360 000 360 000

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Projektelőkés
zítés 
költségei

Közbeszerzési
költségek

Közbeszerési 
tanácsadó

5 224 803 1 410 697 6 635 500 1 6 635 500 6 635 500

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Projektmened
zsment 
költség

Projektmened
zsmenthez 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás 
díja

Általános 
menedzsment
, pénzügyi, 
jogi, műszaki

13 682 000 3 694 140 17 376 140 1 17 376 140 17 376 140

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

Területszerzés
sel 
kapcsolatos 
ügyvédi díjak

14 116 673 3 811 502 17 928 175 1 17 928 175 17 928 175

 



 

Támogatá
st igénylő

Költség
kategória

Költségtípus Megnevezés Nettó egységár
(Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Bruttó egységár
(Ft) 

Men
nyis
ég

(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Támogatási
összeg

k költségei

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei

Műszaki 
ellenőri 
szolgáltatás 
költsége

Mérnök 
felügyelet

18 400 000 4 968 000 23 368 000 1 23 368 000 23 368 000

VISEGRÁ
D VÁROS 
ÖNKORM
ÁNYZATA

Tartalék Tartalék Tartalék 1 018 350 274 955 1 293 305 1 1 293 305 1 293 305

Összesen: 1 115 978 124 301 314 094 1 417 292 218 1 379 447 412 1 379 447 412

 



 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 
8. számú módosítás  

Projekt címe: Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon 

2. sz. melléklet
A PROJEKT II. SZAKASZ FORRÁSAI

Források (Ft)

I. Saját forrás 0

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0

 I/2. partnerek hozzájárulása 0

 I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

II. Egyéb támogatás 0

III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás 1 379 447 412

Projekt elszámolható költsége 1 379 447 412

IV. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 37 844 806

IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le 
nem vonható ÁFA

0

IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 37 844 806

V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek 
költségei

0

Projekt teljes költsége 1 417 292 218

 



 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 
8. számú módosítás  

Projekt címe: Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon 

3. sz. melléklet
A PROJEKT II. SZAKASZ MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő
sorszáma 

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma 

Mérföldkő megnevezése Eredmény leírása

1 2017.12.15.
Szerződéskötés a projekt kivitelezési munkái

kapcsán.
Szerződéskötés a projekt kivitelezési munkái kapcsán.

2 2019.05.31.
Városközponti szakaszon a mobilgátas védmű II.

szakasz kivitelezési munkáinak a befejezése
Városközponti  szakaszon  a  mobilgátas  védmű  II.  szakasz  kivitelezési
munkáinak a befejezése

3 2021.03.31.
A külsőségi szakaszon tervezett védműszakasz és az

Apátkúti patak torkolati műtárgy építési munkáinak
befejezése

A külsőségi szakaszon tervezett védműszakasz és az Apátkúti patak mellett
létesítendő védmű építési munkáinak befejezése

4 2022.06.15.
Mobilfal tárolóépület építési munkáinak befejezése és

a projekt fizikai zárása

A  mobilfal  tárolóépület  építési  munkáinak  befejezése.  A  projekt  II.
szakaszában  tervezett  kivitelezési  munkák  befejezése,
valamint a műszaki átadás-átvétel lefolytatása. A projekt fizikai zárása.

 



 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 
8. számú módosítás  

Projekt címe: Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon 

4. sz. melléklet
A PROJEKT II. SZAKASZ MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Visegrád Város Önkormányzata az árvízvédelmi biztonság megteremtése érdekében árvízvédelmi vonalat kíván létesíteni, mivel nincs megfelelően
kiépített védelmi vonal a több, mint 2 km hosszan húzódó partvonalon (Duna-folyam, 1694,269 fkm -1696,200 fkm szelvények között). Az utóbbi
évtizedek tapasztalatai alapján elöntéseket okozó árhullám 4-6 évente jelentkezik, amely ellen eseti homokzsákos védekezést folytat az
önkormányzat. Kisebb árhullámok ellen kb. 2 km hosszban, a 11. sz. főközlekedési út Duna-felőli oldalán történik a védekezés. Rendkívüli
árhullámok esetében a védvonal hossza meghaladja a 2800 m-t. A jelenlegi védekezési terület (11 -es sz. út) mint árvízvédekezési terület az állami
nyilvántartásban nem szerepel, a terület tulajdonosa a Magyar Állam. Az árvízi öblözet államilag nem nyilvántartott öblözet, száma és besorolási
kódja nincs. Az öblözetben csak Visegrád város található. Védműnek besorolt létesítmény jelenleg nincs, árvíz esetén jellemzően a 11 -es sz. út
Duna-felőli oldalán védekeznek. A főút Duna felőli oldalán található a MAHART hajóállomás, amely küszöbszintje 104,9 mBÍ magasságban található,
így már relatíve kisebb árhullámoknál is elöntés alá kerül. Magasabban, de ugyancsak a dunai oldalon helyezkedik el a MOL üzemanyagtöltő
állomás (közúti pályaszinten: ez a töltésen 106,33 mBf), a Mária-kápolna (107,0 mBf magasságú feltöltésen), a révátkelő épülete (küszöbszintje az
útpálya szintje fölött 30-50 cm-rel) és a DMRV Visegrádi ivóvízbázisának kútsora (régi MÁS2+1 m biztonsággal, ~108 mBf). A veszélyeztetett terület
elsődlegesen a Fő utca és a Duna-part közötti terület, a beépített rész terepszintje jellemzően 106,00-108,00 mBf között található. A legalacsonyabb
pont a főút mellett, 104,8 -105,0 mBf szinten van. A bevédendő terület teljes nagysága kerekítve 49 ha. A tervezett védvonal alapvetően két részre
osztható: városközponti és külsőségi szakaszra. A városközponti szakasz mögött 21,3 ha, míg a külsőségi szakaszon 27,7 ha terület veszélyeztetett.
A projekt kivitelezési munkái a 2014. március 2-án, a kivitelezést végző vállalkozóval történt szerződéskötést követően kezdődtek meg. Azonban a
Mértékadó Árvízszintnek (továbbiakban: MÁSZ) a 2014. augusztus 5-én, a 41/2014. (VIII. 5.) BM rendelettel történt módosítását követően Visegrád
Város Önkormányzata, mint a projekt Kedvezményezettje részéről felmerül az igény, hogy a létesítendő védmű megfeleljen az új MÁSZ-nak, ezáltal
kielégítendő biztonságot nyújtson Visegrád lakosai számára. Mivel az engedélyes tervek, illetve a tendertervek - melyek alapján elkezdődött a kiviteli
tervek készítése - még a 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendeletben meghatározott MÁSZ érték figyelembevételével készültek, a Kivitelező részéről
felmerült annak a kérdése, hogy az alapozási paraméterek egy magasabb műtárgy esetében is megfelelőek lennének-e. Ezen kérdés tisztázására
elkezdődött egy geotechnikai vizsgálat, illetve egy szivárgáshidraulikai modellezés készítése a városközponti szakaszon, melynek – a jelentős
mennyiségű mintavételi fúrás és a szivárgáshidraulikai modellezések lefuttatásának időigényéből kifolyólag – 2015 februárjában született meg az
eredménye. Kivitelező már a geotechnikai vizsgálatok végzése során nyert adatok alapján elkezdte az általa megbízott tervezővel átgondolni, illetve
áttervezni a védművet oly módon, hogy az megfeleljen az új MÁSZ-nak. Az áttervezéshez szükséges időigényből, illetve a megnövekedett műszaki
tartalom forrásigényéből kifolyólag szükségessé vált a projekt szakaszolása, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyott. Így az eredetileg
tervezett projektből jelen második szakasz keretében az alábbi elemek valósulnak meg: - Védmű építése, II. ütemhez tartozó szakaszok (vasbeton
szerkezetek-parapetfal, mobilgát) 0+895 - 1+265 szelvények között. Összesen: 370 fm. - Védmű építése, II. ütem Apátkúti-patak árvízvédelmének biztosítása 

 



 

érdekében egy torkolati vasbeton elzáró műtárgy megépítése. - Meglévő árvízvédelmi
töltés földművének átépítése, melynek a töltésanyagát a visszaépítés előtt át kell rostálni. hII. ütem beleértve a 11-es út Esztergom felőli szakaszának 200 m-es 
hosszúságú bevédését is, az új MÁSZ miatt. - Mobilgát elemek tároló épülete (új MÁSZ-nak megfelelő védanyag mennyiségre) Ezzel a műszaki tartalommal
kiegészülve az első szakaszban megépített védműszakasz Visegrád teljes lakossága számára a jogszabályokban meghatározott védelmi
képességet biztosít. Tekintettel arra, hogy az első szakasz védműrésze a második szakasz nélkül hiányos, így a projektben vállalt indikátorok is csak
ezzel teljesíthetőek.
A projekt keretében megépülő, a mobilfal elemek tárolására szolgáló épület 429,14 m2-es alapterülettel kerül megépítésre, annak érdekében, hogy a projekt 
megvalósítása során megváltozott Mértékadó Árvízszint és a gyártó által tett tájékoztatásnak megfelelően lehessen tárolni azokat. Illetve az árvízi és karbantartási 
helyzetben jelenlévő személyzet részére a megfelelő szociális hely

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Eredmény
számszerűsíthető célértéke

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

Apátkúti patak torkolati műtárgy

Az  Apátkúti  patak  medrében,
a torkolati részen megépítésre
kerül  egy  elzáró/szabályozó
műtárgy,  mely  a  projekt  első
szakaszában  kialakított
parapetfalas  védműhöz
kapcsolódva biztosítja a patak
esetében is a megfelelő árvízi
biztonságot.

1 műtárgy

A  patak  védműrésszel
kiegészített  elsőrendű
védvonal  további  lakosoknak
nyújt  közvetlen  védelmet
árvízi helyzetben, azonban a
teljességhez  még
szükséges  a  földműrész
építési munkáinak elvégzése
is.
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A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

Az „Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma” monitoring mutató OP szintű eredmény indikátor, teljesüléséhez a projekteknek együttesen kell
hozzájárulniuk.

A bázisérték meghatározása:  A bázisérték  1 000 000  fő,  ami  2013-ban  az  árvíz  ellen  a  hatályos  jogszabályok  előírásai  szerint  megfelelően  védett  lakosok
számának felel meg. 
A célérték meghatározása: A célérték 1 500 000 fő, amely azon öblözetekben élő lakosság számával egyenlő, ahol a nem kellő kiépítettségű töltések aránya 2023-
ra várhatóan az árvízvédelmi fejlesztések hatására kisebb lesz, mint 10%. 

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá. 
Mértékegysége: fő

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték
dátuma

Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Árvíz  ellen  az  előírásoknak
megfelelően védett lakosok száma

2016.01.31. 0

Árvíz  ellen  az  előírásoknak
megfelelően védett lakosok száma

2022.06.15. 450 450 450

Felhívás 3.5.1-es pontja alapján  „A projekt második szakaszának a projekt eredményeképpen vállalt  indikátorok teljesüléséhez kell  hozzájárulnia.  A projekt
indikátorait  nem kötelező  a  projektmegvalósítás  egyes  szakaszai  között  megosztani,  a  két  szakasz  teljesítésével  együttesen  kell  a  vállalt  indikátorokat
teljesíteni. A támogatást igénylő a támogatási kérelemmel felelősséget vállal az abban foglalt célok teljesüléséért.” 
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KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást
igénylő

Közbeszerzés
tárgya

Megjegyzés Közbeszerzés
becsült 

nettó értéke
(Ft)

Egybeszámított
becsült 

nettó érték (Ft)

Közbeszerzési
eljárás típusa

Feltételes
közbeszerzés

Meghirdetés
tervezett/tényle

ges kezdete

Szerződésköté
s

tervezett/tényle
ges dátuma

VISEGRÁD 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA

Szolgáltatás 39 665 654 39 665 654 Egyéb Nem 2011.12.30. 2012.03.29.

VISEGRÁD 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA

Szolgáltatás 22 834 646 22 834 646 Nemzeti
ért.határ -

Meghívásos
(Kbt.2011)

Nem 2011.12.02. 2012.02.23.

VISEGRÁD 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA

Építés 616 958 662 616 958 662 Nemzeti
ért.határ - Nyílt

(Kbt.2015)

Nem 2017.05.31. 2017.11.30.

VISEGRÁD 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZ
ATA

Építés 73 780 930 73 780 930 Nemzeti
ért.határ -

Meghívásos
(Kbt.2015)

- 2019.04.30. 2019.06.30.

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2022. (III. 3.) határozata 

 
A Visegrád 502/ 1 hrsz jelzálogjog bejegyzésének törléséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrád belterület 502/1 helyrajzi számú 
ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett, bejegyző határozat: 41469/2001. (2000. 05. 29.) alatti 
terhelés törléséhez, mint a Nagyközségi Tanács VB. jogutódja hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 
 
 
 
 

 



KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2022. (III. 3.) határozata 

 
A Visegrád 85/6, 86 és 88 hrsz-ú ingatlanok (plébánia, iskola, tornacsarnok) telekhatár 

rendezéséről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a határozat mellékletét képező Bonifert Csaba által készített, 101-1/2021 és 

a 15/2022 munkaszámú változási vázrajzokat, 
2. felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajzok és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás dokumentumainak aláírására. 
(A változási vázrajzok a jelen határozat mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 

  





KIVONAT 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3-án megtartott 
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2022. (III. 3.) határozata 

 
A visegrádi Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséhez szükséges tervek 

elkészítéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

4.  úgy dönt, hogy a Magyar László Tornacsarnok környezetének rendezéséhez 
szükséges tervek elkészítésével - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő 
tartalommal a MeVito Mérnökiroda Kft.-t bízza meg a 2022. február 28. napján kelt 
árajánlata alapján, 3.402.000.-Ft + 27% Áfa, mindösszesen bruttó 4.320.540.-Ft 
összegben, 

5. a tervezési költséget a költségvetési rendelet Magyar László Tornacsarnok felújítása, 
bővítése kiadási előirányzat tartalmazza, 

6. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a MeVito Mérnökiroda Kft.-vel 
Visegrád Város Önkormányzat nevében a Tervezési Szerződést kösse meg.  

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

 
 
 
Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  

    polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. március 3. 
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