
 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2022. (V. 26.) határozata 

 
A két ülés között hozott képviselő-testületi határozatok elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2022. április 28. – 2022. május 
26. közötti időszakban hozott döntéseiről a beszámolót és a polgármesteri tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegének 

és pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja, melyben az 
eszközök és források egyező végösszege: 21.739 e Ft, a saját tőke összege: 21.422 e 
Ft, az adózott eredmény: 8.910 e Ft (veszteség), 

2. tudomásul veszi, hogy a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. adózott eredménye a törvény erejénél fogva nem osztható fel osztalékként.  

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

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2022. (V. 26.) határozata 

 
Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2021. évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának 

elfogadásáról 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2021. évi 
egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja, melyben az eszközök és források egyező 
főösszege: 12.358 e Ft, a saját tőke összege: 12.308 e Ft, az adózott eredmény: -260 e Ft 
(veszteség).  Visegrád Város Önkormányzata osztalék kifizetésére nem tesz javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2022. (V. 26.) határozata 

 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2021. évi 

feladatellátásról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolóját a 2021. évi feladat ellátásról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2022. (V. 26.) határozata 

 
Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése 
alapján 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a jegyző Visegrád Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 

készített átfogó értékelését jóváhagyja, 
2. felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.  
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2022. (V. 26.) határozata 

 
Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzési terv 2021. évi végrehajtását, azzal a 
kiegészítéssel, hogy készüljön intézkedési terv, illetve kéri a belső ellenőri javaslatok 
végrehajtását. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2022. (V. 26.) határozata 

 
2021. évi költségvetési pénzmaradvány beépítése 

 
Visegrád Város Önkormányzat felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása során a 
maradvány előirányzatosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Jaka Trade Kft-vel kötött Településrendezési Szerződéssel kapcsolatban a szerződés 

átruházásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a Jaka Trade Kft-vel, 2021. július 22-én megkötött településrendezési 

szerződéssel kapcsolatban a szerződő fél átruházását a Fortress Garden Kft-re, 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződésátruházás aláírására. 

 
(A Megállapodás Szerződésátruházásról 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. május 26. 
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Kelt: Budapest, 2022. május 27. 

 

 

 

_______________________________ 

Visegrád Város Önkormányzata 

képv.: Eőry Dénes polgármester 

 

___________________________________ 

Jaka Trade Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Kilépő Beruházó  

  

______________________________ 

Fortress Garden Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Belépő Beruházó 

 

 

Ellenjegyzem Budapesten 2022. május ….. napján: 

 

 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 

1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁSRÓL 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Visegrád Város Önkormányzata (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., törzsszáma: 731081, adószám: 15731089-

2-13, statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13, képviseli: Eőry Dénes polgármester, továbbiakban 

Önkormányzat) 

 

másrészről 

 

a Jaka Trade Raktárszolgáltatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített 

cégneve: Jaka Trade Kft., székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., cégjegyzékszám: 01-09-948178, 

adószám: 22995887-2-43, statisztikai számjel: 22995887-5210-113-01, képviseli: Gáspár Balázs ügyvezető, 

továbbiakban Kilépő Beruházó) 

 

valamint 

 

a Fortress Garden Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 18-20., 

cégjegyzékszám: 01-09-399982, adószám: 27837577-2-43, statisztikai számjel: 27837577-6820-113-01., 

képviseli: Gáspár Balázs ügyvezető, továbbiakban: Belépő Beruházó), 

 

 

együttesen Felek vagy Szerződő felek között az alábbi helyen és időben: 

 

I.) Előzmények 

 

1.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, valamint Kilépő Beruházó között 2021. július 22. napján 

Településrendezési szerződés (továbbiakban: Településrendezési szerződés) jött létre a Visegrád 

belterület 1082/4 hrsz alatt felvett, természetben 2025 Visegrád Panoráma út 23. alatti ingatlanra 

(továbbiakban: Ingatlan1), valamint a Visegrád belterület 1084. hrsz. alatt felvett, 2025 Visegrád, 

Panoráma út 6. szám alatti ingatlanra (továbbiakban: Ingatlan2), továbbá a Visegrád belterület 1085 

hrsz. alatt felvett ingatlanra (továbbiakban: Ingatlan3, továbbiakban együttesen: Ingatlanok  vagy 

„Szabályozással érintett terület”) vonatkozó helyi építési szabályzat („HÉSZ”) készítése érdekében. 

 

2.) Kilépő Beruházó rögzíti, miszerint az Ingatlanokat a Belépő Beruházó, mint kizárólagos tulajdonát 

képező gazdasági társaság részére apport jogcímén 2022. március 30. napjával átruházta. Felek 

rögzítik, hogy a jelen Megállapodás aláírásának napján Belépő Beruházó tulajdonjog bejegyzés iránti 
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Kelt: Budapest, 2022. május 27. 

 

 

 

_______________________________ 

Visegrád Város Önkormányzata 

képv.: Eőry Dénes polgármester 

 

___________________________________ 

Jaka Trade Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Kilépő Beruházó  

  

______________________________ 

Fortress Garden Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Belépő Beruházó 

 

 

Ellenjegyzem Budapesten 2022. május ….. napján: 

 

 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 

1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

kérelme az Ingatlanok tulajdoni lapján 425416/2022. 2022. 05.02. sorszámon első ranghelyű 

széljegyen szerepel.  

 

3.) A Településrendezési szerződés 3.2.2. pontja értelmében az Ingatlanok fentiek szerinti, apport 

jogcímén történő Projektcég részére történő átruházása nem minősül a Felek által kikötött 

elidegenítési tilalom megsértésének.  

 

II.) Felek megállapodása 

 

1.) Felek jelen Szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Kilépő Beruházó a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:208. § (1) bekezdése alapján 

szerződésátruházás jogcímén átruházza Belépő Beruházóra a Településrendezési szerződésből 

eredően őt terhelő jogok és kötelezettségek összességét. A szerződésátruházás alapján a Kilépő 

Beruházó a Településrendezési szerződésből kilép, a Belépő Beruházó a Településrendezési 

szerződésbe belép, és megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a 

szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és 

terhelték. 

 

2.) Belépő Beruházó kijelenti, hogy a Településrendezési szerződést megismerte, az abban foglalt jogokról 

és kötelezettségekről tudomással bír, azt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. Kilépő Beruházó 

és Belépő Beruházó rögzítik, miszerint Belépő Beruházó részére a Településrendezési szerződés 

3.2.1.pontjában rögzített kötelezettség kifejezetten ismertetésre került, ekként Kilépő Beruházó 

és Belépő Beruházó kijelentik, miszerint az új helyi építési szabályzatra vonatkozó rendelet 

hatályba lépését követő 3 (három) banki munkanapon belül esedékes 60.000.000,- Ft, azaz 

hatvanmillió forint összeg, mint egyszeri támogatásnak az Önkormányzat 11742087-15393788 

számú számlájára történő fizetésére vonatkozó kötelezettség jelen Megállapodás alapján Belépő 

Beruházót terheli. 

 

3.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződésátruházást elfogadja, ahhoz jelen Szerződés aláírásával 

kifejezetten hozzájárul.   

 

4.) Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen jogügylettel összefüggésben a 

tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó információkat 

megőrzik. Felek kötelezettséget vállnak, hogy ezen túlmenően is bizalmasan kezelnek minden olyan 

adatot, amely a jelen Megállapodással összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek 

illetékteleneknek való közlése a másik Félre vagy egyéb harmadik személyre hátrányos 

következményekkel járna. 
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Kelt: Budapest, 2022. május 27. 

 

 

 

_______________________________ 

Visegrád Város Önkormányzata 

képv.: Eőry Dénes polgármester 

 

___________________________________ 

Jaka Trade Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Kilépő Beruházó  

  

______________________________ 

Fortress Garden Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Belépő Beruházó 

 

 

Ellenjegyzem Budapesten 2022. május ….. napján: 

 

 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 

1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

III.)  Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Belépő Beruházó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére 

figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek minősül. A Belépő 

Beruházó a fenti nyilatkozatban foglaltak változása esetén ennek tényéről haladéktalanul köteles az 

Önkormányzatot tájékoztatni. 

 

2.) A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy magyar jogi személyek, szerződéskötési képességüket sem 

jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki. 

 

3.)  Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a 

szerződés egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben 

ez jogszabályilag lehetséges, olyan érvényes új kikötésekkel módosítják, amelyek az elérni kívánt 

célnak leginkább megfelelnek, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem 

kötötték volna meg. A Megállapodás eltérő időpontban történő aláírása esetére a szerződő felek 

megállapodnak abban, hogy a korábban aláíró fél szerződési ajánlatához az aláírást követő 30 napig 

kötve van. A szerződés létrejöttének dátuma az utolsó aláírás dátuma. 

 

4.) A Felek jelen Szerződés aláírásával megbízzák és meghatalmazzák Dr. V. Simon Béla ügyvédet 

(székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750) a jelen Megállapodás 

ellenjegyzésére, valamint hogy a településrendezési kötelezettség tényének feljegyzésével 

összefüggésben az illetékes földhivatalnál és egyéb hatóságoknál, 3. személyeknél jogi képviseletüket 

az Üttv-ben meghatározott teljes jogkörrel lássa el. Okiratszerkesztő ügyvéd a meghatalmazást 

elfogadja. Felek megállapodnak, hogy az okiratszerkesztés és az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

költségeit Belépő Beruházó viseli.  

 

5.) A Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy kizárják a polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:63. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazását. 

 

6.) A Felek a szerződésből adódó esetleges eltérő véleményüket, illetve eltérő értelmezésüket elsősorban 

tárgyalásos módon próbálják rendezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak.  

 

7.) A Belépő Beruházó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul jelen szerződés főbb adatainak az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt 

közzétételéhez. 
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Kelt: Budapest, 2022. május 27. 

 

 

 

_______________________________ 

Visegrád Város Önkormányzata 

képv.: Eőry Dénes polgármester 

 

___________________________________ 

Jaka Trade Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Kilépő Beruházó  

  

______________________________ 

Fortress Garden Kft. 

képv.: Gáspár Balázs ügyvezető 

Belépő Beruházó 

 

 

Ellenjegyzem Budapesten 2022. május ….. napján: 

 

 

Dr. V. Simon Béla ügyvéd 

1097 Budapest, Gyáli út 18-20.; kamarai azonosító: 36079750 

 

8.) Jelen Megállapodást – amely 4 számozott oldalból áll – a Felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 9 példányban írták alá, melyből 3 

példány a Belépő Beruházót, 3 példány Kilépő Beruházót, 3 példány az Önkormányzatot illet. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az 

irányadóak. 
 



 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2022. (V. 26.) határozata 

 
Az orvosi ügyelet többlettámogatási kérelméről 

                   
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tahitótfalu Orvosi Ügyelet Kft kérelmét 
támogatja és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére. A szükséges 
fedezetet, 880 e Ft-ot a 2022. évi költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



 
 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola támogatási kérelméről 

                   
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 2022. július 16-23. parajdi testvériskolai táborozáshoz az 
útiköltséget, 10.000 forint/fő összegben biztosítja, a költségvetési rendelet általános tartaléka 
terhére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  



KIVONAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 
üléséről készült jegyzőkönyvéből 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2022. (V. 26.) határozata 

Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László u. 550 
hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái kivitelezésére 

érkezett árajánlatok elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád,

Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs
munkái kivitelezési munkáinak elvégzésére érkezett árajánlatok tekintetében - a
határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal –Geoszolg Kft.-t (2085
Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27.) bízza meg a 2022. május 18. napján kelt árajánlata
alapján, nettó 8.491.100.- Ft +27% Áfa, mindösszesen bruttó 10.783.697- Ft
összegben,

2. a költségeket vis maior pályázatból (Támogatói Okirat száma: BMVIS/272-1/2021
biztosítja,

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Geoszolg Kft.-vel Visegrád Város
Önkormányzat nevében a megbízási 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. május 26. 







 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2022. (V. 26.) határozata 

 
Az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Csukavölgy utca 

(280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkáira érkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  úgy dönt, hogy az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, 
Csukavölgy utca (280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkái 
elvégzésére érkezett árajánlatok tekintetében - a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő tartalommal –Geoszolg Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 
27.) bízza meg a 2022. május 18. napján kelt árajánlata alapján, nettó 4.179.000.- Ft 
+27% Áfa, mindösszesen bruttó 5.307.330- Ft összegben, 

2. a költségeket bruttó 5.166.000 forint összegben vis maior pályázatból (Támogatói 
Okirat száma: BMVIS/272-1-/2021), a fennmaradó összeget a költségvetési rendelet 
vis maior sora terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a Geoszolg Kft.-vel Visegrád Város 
Önkormányzat nevében a megbízási 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. május 26. 

  





 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2022. (V. 26.) határozata 

 
A Visegrád, Pázmány Péter u. 3. szám alatti (ún.: „Lang-ház”) területén gázvezeték 

szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárulás megadásáról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulást ad az önkormányzat 
tulajdonában lévő, jelenleg felújítás alatt álló ún.: „Lang-ház” ingatlanra (2025 Visegrád, 
Pázmány Péter utca 3., Visegrád belterület 610 hrsz.), gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez 
a szomszéd ingatlan javára.   
 
(A változási vázrajz jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  





 
 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2022. (V. 26.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a Nort Kft. ajánlatát, a parkolóautomaták üzemeltetésére szolgáló felhő 
alapú szerveren lévő szoftverrendszer ellátására, 

2. a fizetős parkolás bevezetésével járó kiadást a költségvetési rendelet általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
(A Nort Kft. szerződése jelen határozat mellékletét képezi.) 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 
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Szám: F-NORT 2/2022.   

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

(továbbiakban: jelen szerződés; szerződés) 

amely létrejött egyrészről  

Visegrád Város Önkormányzata (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., adószám: 15731089-2-13, 
képviselő: Eőry Dénes polgármester) mint Megrendelő, 

másrészről 

 Nort Kft. (Székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 48. Cégjegyzékszám:01 09 078918, 
adószám:10596962-2-43, képviselő: Pável Miklós ügyvezető) továbbiakban, mint Vállalkozó,  

együttesen Felek; Szerződő Felek 

 

1. Előzmény 

Megrendelő parkolóautomaták üzemeltetésével foglalkozik belföldön. A parkolóautomaták üzemelte-
tésének részeként a Megrendelő rendelkezik különféle, Microsoft platformokon futó alkalmazások fel-
használói licenszével.  

Jelen szerződés a Megrendelő visegrádi helyszínére vonatkozik és a 2022. április 25-án emailen ki-
adott árajánlaton alapul. 

2. A szerződés tárgya és terjedelme 

2.1. Vállalkozó SaaS (Sotftware as a Service) szolgáltatás keretében biztosítja a Megrendelő által át-
adott programok futtatását SLA érték biztosításával.  

2.2. Vállalkozó vállalja a Megrendelő által átadott frissítések telepítését. 

2.3. Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmazások futtatásához szükséges hasznos tárhelyet biztosítja. Hasz-
nos tárhely alatt a Megrendelő által tárolni kívánt adatok (dokumentumok, képek, stb) tárolására szük-
séges tárhely értendő. Nem tartozik bele a Megrendelő által átadott alkalmazások és az adatbázis által 
elfoglalt hely, amennyiben Megrendelő a dokumentum- vagy képtárolást nem adatbázisban végzi. 

 

2.4. Vállalkozó az alábbi addícionális szolgáltatásokat vállalja: 

• Proaktív felügyelet, amely a kulcsprogramok futásának folyamatos figyelését, valamint a külső 
elérésű alkalmazások elérhetőségének folyamatos mérését jelenti 

• SLA kimutatás készítése 
• Egyedi tűzfalalkalmazás (Mikrotik) biztosítása 
• IP Sec Tunnel biztosítása 
• 10 db zárt APN rendszerű adat SIM kártya biztosítása (A Vállalkozó APN rendszerébe tartozó 

kártyák) 
• 1 db nyílt internet elérést biztosító 5 GB adatforgalmú SIM kártya biztosítása 
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2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai felkészültség-
gel, személyi és tárgyi feltételekkel. 

2.6. Jelen szerződés 10db parkolóautomata és 100GB hasznos tárhely figyelembevételével készült. 

3. A szerződés teljesítésének a helye, a szerződés hatálya és a teljesítés 
időtartama  

3.1. A szerződés teljesítésének helye a Szolgáltató telephelye továbbá a Deninet Kft. szerverterme. 

3.2. Jelen szerződés hatálya a Felek által vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig tart. A szer-
ződést a Felek határozott időtartamra kötik meg, teljesítése az aláírás havának első napjától kezdődik 
és 3 hónapra szól. 

4. Rendelkezésreállás 

4.1. Vállalkozó meghatározott rendelkezésre állással (továbbiakban SLA) biztosítja a szolgáltatás elér-
hetőségét Megrendelő részére. Az éves SLA mértéke parkolási időszakban legalább 99,5%. Az SLA ér-
téke a külső elérésű alkalmazások elérhetőségének mérésén alapul, melyet Vállalkozó havonta biztosít. 

4.2. Vállalkozó vállalja, hogy egy naptári hónapon belül az összesített szolgáltatás kiesés nem haladja 
meg a 24 órát.  

4.3. A Megrendelő által igényelt munkálatok idejét - ideértve az alkalmazás frissítésből eredő szolgál-
tatás kiesések időtartamát - Felek teljesített szolgáltatásnak tekintik. 

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okokból, illetve a Vállalkozó-
nak fel nem róható okokból bekövetkezett szolgáltatás kiesés időtartamát az SLA számítás során telje-
sített szolgáltatásnak tekintik. 

4.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szolgáltatás kiesése a Megrendelő által kifejezet-
ten kért és a Vállalkozó által nem javasolt, vagy kifejezetten ellenzett módosításokra vezethető vissza, 
vagy a Vállalkozó által elvégzett, Megrendelő által átadott alkalmazás frissítése utáni hibás működésből 
ered és Megrendelő nem hagyja jóvá a működőképes verzió visszaállítását, úgy a szolgáltatás a kiesés 
időszaka alatt annak időtartamától függetlenül teljesítettnek minősül. 

4.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő kezdeményezésére Vállalkozó a szol-
gáltatásokon módosításokat végez (pl. tárhely bővítés igénylése) akkor a konfigurálás és az azt követő 
tesztelési időszak időtartama alatt a módosított szolgáltatás(oka)t érintő kiesésektől függetlenül a szol-
gáltatás teljesítettnek minősül. 

4.7. Vállalkozó az üzemeltetési tevékenység keretében az alábbi rendelkezésreállást biztosítja: 

• Rendelkezésre állás munkanapokon 8-18h 
• Hibaelhárítás megkezdése 2 órán belül 
• Havi 2 óra rendkívüli munkavégzés (pl. hibakeresés ami a Megrendelő üzleti tevékenységét 

akadályozza) 
• Munkaidőn kívüli rendelkezésreállás: a 7. pontban rögzített díjak alkalmazandók, de garantált 

rendelkezésre állás és garantált reakcióidő nincs meghatározva 
• Telefonos elérhetőség 3 dedikált technikai kapcsolattartó útján 
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5. Karbantartási és üzemeltetési tevékenységek 

5.1. Vállalkozó jogosult a szükséges infrastruktúra karbantartások tervezett elvégzése érdekében a 
szolgáltatást átmenetileg szüneteltetni. A tervezett karbantartásból eredő szolgáltatás kiesés teljesí-
tett szolgáltatásnak számít amennyiben az időtartama nem haladja meg egybefüggően a 8 órát. Szol-
gáltató bármely 12 hónapos intervallumban összesen legfeljebb 24 óra szolgáltatás kieséssel járó kar-
bantartást végezhet.  

5.2. Vállalkozó az előre tervezett karbantartási feladatok elvégzését lehetőség szerint a Megrendelő 
szolgáltatási idején kívülre ütemezi (parkolási időszak), azonban erre kötelezettséget nem vállal. 

6. A Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Vállalkozó köteles az előre tervezett karbantartási munkákat legalább 72 órával annak megkezdése 
előtt írásban (e-mail) bejelenteni Megrendelő részére. A bejelentésnek tartalmaznia kell a karbantartás 
várható kezdetét, befejezését, valamint célját. 

6.2. Vállalkozó a szolgáltatás kiesésével nem járó karbantartási munkákat bejelentési kötelezettség 
nélkül korlátozás nélkül végezhet. 

6.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult a Szerződéses kötelezettségeinek teljesíté-
séhez alvállalkozókat vagy más közreműködőket bevonni a tevékenységébe Megrendelő értesítése 
nélkül is. Vállalkozó az alvállalkozói, valamint egyéb közreműködők tevékenységéért ugyanolyan mó-
don és mértékben tartozik felelősséggel, mint a saját tevékenységéért. 

6.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő érdekének megfelelően, a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal és szakmai hozzáértéssel jár el.  

6.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a szerződés teljesítésével összefüggő információkról, a teljesítés 
helyzetéről annak kívánságára - szükség esetén e nélkül is - a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni 
és a Megrendelővel együttműködni, kiváltképp, ha olyan új körülmény áll elő, amely akadályozza az 
időben történő teljesítést, vagy ha más közreműködő igénybevétele vált szükségessé.  

6.6. Vállalkozó vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott és átadott információk, adatok, alapanyagok 
felhasználásával született bármilyen dokumentációt, adatot, alapanyagot nem adhatja át harmadik fél 
részére ajánlatkérés, más munkadokumentáció létrehozására vagy bármely más okból, illetve célból. 

6.7. Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevétele során tőle telhetően mindent elkövetni annak 
biztonságos használatáért, többek között, de nem kizárólagosan: 

• Biztonságos és egyedi jelszavak használata, ezek biztonságos tárolása 
• Jelszó kompromittálódás gyanúja esetén haladéktalan jelszóváltás vagy a Vállalkozó értesítése 
• Megrendelőinek, illetve ügyfeleinek tájékoztatása az igénybe vett szolgáltatások biztonságos 

használatáról és annak megkövetelése szerződéseiben 

6.8. Bizonyítottan a Vállalkozó hibájából bekövetkezett adatvesztés esetén Megrendelő kártérítési 
igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti Megrendelő részére az adott tárgyhavi díj összegét. 
Vállalkozó ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, 
illetve az adatvesztésből kifolyólag felmerült további közvetett vagy közvetlen költségekért. 

6.9. Megrendelő, valamint Megrendelő ügyfelei a szolgáltatás keretében nem jogosultak a Vállalkozó 
eszközeit tároló helyszínre belépni, az eszközökhöz fizikailag hozzáférni.  

6.10. Megrendelő köteles bármilyen, a Megrendelő érdekkörében bekövetkezett, a szolgáltatás igény-
bevételével kapcsolatos biztonsági incidenst jelezni Vállalkozó felé annak érdekében, hogy Vállalkozó 
(esetenként Megrendelővel közösen) végrehajthassa a szükséges intézkedéseket. 
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6.11. A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll ellenőrizni, hogy a teljesítés megfelel-e a szer-
ződésben foglaltaknak. Megrendelő az észlelt minőségi hiányokat annak felfedezését követően nyom-
ban közli Vállalkozóval, egyben szavatossági igényét megjelöli. 

7. Fizetési feltételek 

7.1. A Vállalkozót a futtatókörnyezet létrehozásáért, kezdeti konfigurálásáért, valamint a rendszer 
üzembehelyezéséért Létesítési díj, a havi hibátlan teljesítés esetén szolgáltatási díj illeti meg.  

7.2. A teljesítési igazolást a Szolgáltató a számlával együtt állítja ki és küldi meg Megrendelőnek. 

7.3. A Szolgáltatás havidíja: 

• 99,5 % SLA érték elérése esetén havi 95.000 Ft + ÁFA 

• a 10 db Zárt APN rendszerű adatkártya díja havi 20.000 Ft+ÁFA 

• az 1 db Nyílt 5Gb  nyílt elérésű adatkártya havidíja 7.000 Ft+ÁFA 

Megrendelő által a szerződés hatálya alatt további parkolóautomaták üzembehelyezése esetén min-
den megkezdett 10 parkolóautomata után 12.000Ft + ÁFA szolgáltatási díjat, valamint minden újabb 
100GB hasznos tárhely igénylése után 25.000Ft + ÁFA szolgáltatási díjat fizet, havonta. 

Megrendelő által a szerződés hatálya alatt további parkolóautomaták üzembehelyezése esetén min-
den parkoló automata esetén további 1 Zárt APN rendszerű adat SIM kártya díjat fizet, havonta (2.000 
Ft+ÁFA/kártya) 

Megrendelő által a szerződés hatálya alatt további PDA készülékek üzembehelyezése esetén minden 
készülék esetén további 1 db Nyílt 5Gb nyílt elérésű adatkártya díjat fizet, havonta (7.000 Ft+ÁFA/kár-
tya) 

7.4. Vállalkozó a szerződésben foglalt havi 2 óra rendkívüli munkavégzésen felül jelentkező feladatokat 
– az eseti megrendelésekben és az azok elfogadásra küldött visszaigazolásban foglalt határidőkkel és 
terjedelemben – óradíjas szolgáltatás formájában látja el, melynek díjazása a következő: 

Munkanapokon 08-18h 18 000 Ft/óra + ÁFA 
Munkanapokon 18-08h, szabadnapokon 27 000 Ft óra + ÁFA 
Ünnepnapokon 36 000 Ft óra + ÁFA 

7.5. Ha az adott hónapban Vállalkozó nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állást, úgy a Megrendelő 
jogosult díjvisszatérítést igényelni. A díjvisszatérítés mértéke az adott havi szolgáltatási díj 10%-a min-
den megkezdett 1% alul teljesítés után. A díjvisszatérítés mértéke nem haladhatja meg az adott havi 
szolgáltatási díj összegét. 

7.6. Felek megállapodnak, hogy a számlát utólag, a tárgyhót követő hó 8. napjáig állítja ki a Vállalkozó, 
ahol a teljesítés időpontja és a fizetési határidő a tényleges teljesítés havának utolsó napját követő 30. 
nap. Megrendelő a számlák ellenértékét a Vállalkozó által kiállított számlán feltüntetett bankszámlá-
jára történő átutalással egyenlíti ki. 

7.7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díjak a Vállalkozó mindennemű költségét fedezik, azon felül költ-
ségtérítési, illetve egyéb más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.  

8. A szerződés megszűnése 

8.1. A szerződés megszűnhet a szerződéses időszak lejártával, a Felek írásbeli közös megegyezésével, 
rendes felmondással, súlyos szerződésszegés esetén a Fél azonnali hatályú felmondásával, a Ptk. 
6:179.§ szerinti lehetetlenülés esetén, valamint elállás esetén.  
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8.2. Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
tértivevényes levélben megküldött írásbeli nyilatkozatával felmondani. A szerződés azonnali hatályú 
felmondással történő megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szerződés felmon-
dásából eredő, az azzal összefüggésben okozott kárát megtéríteni. 

8.3. Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen, ha Megrendelő a szer-
ződés teljesítését jelentős mértékben akadályozó, vagy gátló magatartást tanúsít. 

8.4. Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a 
Szerződő Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos 
elszámolásról és a Szerződő Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszű-
nési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól. 

8.5. Megrendelő a rendszer éles üzembehelyezését követő 30 napon belül a szerződést egyoldalúan 
felmondhatja, Vállalkozó ebben az esetben nem jogosult a létesítési díjra és a kedvezményes ár és a 
listaár közötti különbözet igénylésére. 

8.6. Megrendelő a rendszer éles üzembehelyezését követő 30 napon túl a szerződést egyoldalúan fel-
mondhatja, ebben az esetben az igénybe vett időszakra köteles megtéríteni Vállalkozó számára az ad-
dig nyújtott kedvezményeket a Vállalkozó listaára és a szerződésben biztosított árak különbözetének 
és az igénybe vett hónapok számának alapján. 

9. A szerződésszegés következményei 

9.1. Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőn belül tör-
ténő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér 
mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a 
bruttó Szolgáltatói díj 1%-a. 

9.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért köve-
telhet, mint a vállalt feladat késedelmes teljesítése esetén arra az időre, mely a hiba jelentésétől a 
kifogástalan minőségben történő teljesítésig tart. 

10. Kapcsolattartás, titoktartás 

10.1. Felek a szerződés rendelkezéseinek érvényesülése érdekében egymással együttműködnek, és 
kölcsönösen segítik egymást. A szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesülését akadá-
lyozó körülményről Felek a lehető legrövidebb időn belül kötelesek egymást tájékoztatni. Felek a kom-
munikáció elsődleges módjának az elektronikus levelezést és a Szolgáltató ticketing rendszerét (hiba-
bejelento@flexbit.hu) tekintik. 

10.2. A fokozott együttműködés érdekében bármelyik Fél kezdeményezheti megbeszélés tartását, 
melynek időpontját közös megegyezéssel kell meghatározni. 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy - a Ptk. 2:47. § (1)-(2) bekezdésére is figyelemmel - megjelenési 
formájától függetlenül, bizalmas információnak minősül valamely Fél gazdasági tevékenységéhez, jogi 
vagy pénzügyi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, amelynek ti-
tokban tartásához valamely Félnek érdeke fűződik. 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, Felek kölcsönösen egybehangzó aka-
ratával történhet. 

mailto:hibabejelento@flexbit.hu
mailto:hibabejelento@flexbit.hu
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11.2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a szerződés aláírását megelőzően nem jutott tudomásukra 
olyan tény vagy adat, amelynek ismeretében a jelen szerződést nem kötötték volna meg, továbbá nem 
ismernek olyan tényt vagy körülményt, amely a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesü-
lését hátrányosan érintené. 

11.3. Felek rögzítik, hogy minden, a szerződésből eredő jogvitát békés úton, tárgyalások útján rendez-
nek.  

11.4. Jelen vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a 
Felek a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irány-
adónak. 

11.5. Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vál-
lalkozót illeti meg. 

 

 

Visegrád, 2022. május ... 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………… 

 Eőry Dénes polgármester Pável Miklós ügyvezető 

 Megrendelő Vállalkozó 

  

Pénzügyi ellenjegyzés: Zámodics Péter mb. aljegyző pénzügyi csoportvezető 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2022. (V. 26.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a parkolóhelyek felfestésére a legjobb ajánlatot adó Belfry UT Kft. 
(1016 Budapest, Hegyalja út 7-13 4. em.) ajánlatát, fehér színnel, bruttó 800 
forint/fm áron, a Fő utcán a templomtól a Mátyás szoborig tartó részére, 

2. a fizetős parkolás bevezetésével járó kiadást a költségvetési rendelet általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 

(A Belfry UT Kft. ajánlata jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

  





 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2022. (V. 26.) határozata 

 
Fizetős parkolás bevezetéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. (1139 Budapest, Rozsnyay utca 21-
25.) ajánlatát a fémpénz szállításra, és feldolgozásra, 

2. a fizetős parkolás bevezetésével járó kiadást a költségvetési rendelet általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 

(A Criterion Készpénzlogisztikai Kft. ajánlata jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 

 

 

 





 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2022. (V. 26.) határozata 

 
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázatról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. pályázat nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására (a pályázat kódja: LVF/19277/2022-
ITM), 

2. a pályázat Visegrád-Nagymaros között üzemelő közforgalmú, közútpótló 
kompátkelésre szól, 

3. a pályázat a Sződ motoros komptovábbító hajó elektromos motor beszerzésre nettó 
43.988.370 forint támogatás iránti kérelemre kerül benyújtásra, az előírt 20 %-os 
önrészt, 10.997.093 forintot saját forrásként az átkelést üzemeltető Atlantis-
Visegrád Club Kft. kötelezettségvállaló biztosítja. 

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

 
 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 
 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott zárt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-88/2022. (V. 26.) határozata 
 

Visegrád Város Önkormányzata és intézményei banki számlavezetéséről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Visegrád Város Önkormányzata és intézményei banki számlavezetésére, a bekért 
ajánlatok közül, az OTP Bank Zrt. ajánlatát fogadta el, 

2. felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Zrt-vel, az új számlavezetési 
kondíciókra a szerződést kösse meg. 
 

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

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 
 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott zárt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-89/2022. (V. 26.) határozata 
 

Lakásbérleti szerződésről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. N. I. bérlő kérelmére, hozzájárul a Visegrád 236/16 helyrajzi számmal 
bejegyzett, Visegrád, Sziget utca 15. 1. emelet 3. ajtó alatt található lakás 
bérleti jogviszonyának 2022. augusztus 31-ig történő meghosszabbításához, 

2. felkéri a polgármestert a bérleti szerződés meghosszabbításának megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott zárt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-90/2022. (V. 26.) határozata 
 

Lakásbérleti szerződésről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Visegrád 236/16 hrsz helyrajzi számmal bejegyzett, Visegrád, Sziget utca 15. 

földszint 1. szám alatt található lakás bérleti jogviszonyát – figyelemmel a 81/2021. 
(IV. 8.) polgármesteri határozatra, és a Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendeletre 
– 2022. július 31-ével megszünteti, 

2. felkéri a polgármestert a bérlő Sz. M. értesítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eőry Dénes       dr. Szabó Ferenc  
    polgármester             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. május 26. 
 

 




