
 
KIVONAT 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2022. (IX. 28.) határozata 

 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 című, MFP-BJA/2021” kódszámú 
pályázat keretében benyújtott, 3289731515 iratazonosító számon nyilvántartott 

pályázat keretében megvalósításra kerülő Visegrád, Mátyás király utcai 405 méteres 
járdaszakasz kivitelezéséről szóló 99/2022. (VI. 30.) határozat módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 című, MFP-BJA/2021” kódszámú 
pályázat keretében benyújtott, 3289731515 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat 
keretében megvalósításra kerülő Visegrád, Mátyás király utcai 405 méteres 
járdaszakasz kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról szóló 99/2022. (VI. 30.) 
határozatot módosítja 

2. a Visegrád, Mátyás király utcai járdaszakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére a 
Városgazdálkodási Csoportot bízza meg és a Városgazdálkodási Csoport részére két 
heti munkabérének megfelelő célprémiumot biztosít, melynek költsége 1.050.000,-Ft 

3. a járda felújításához szükséges meglévő térkő burkolaton kívül, a térkő lerakás 
elvégzéséhez a további anyag- és egyéb költségre nettó 2.456.500,- Ft. összeget biztosít. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Zámodics Péter mb. aljegyző 

 
 
 
Eőry Dénes          Zámodics Péter  

    polgármester            mb. aljegyző 
 

 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. szeptember 28. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2022. (IX. 28.) határozata 

 
Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség 

(MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamosenergia és földgáz energia 
közbeszerzéshez való csatlakozásról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.  úgy dönt, hogy Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összes villamos energia 

fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, MEBEK 
csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamosenergia és közvilágítás és 
földgáz energia ellátására vonatkozóan a villamosenergiában 2023. január 1-től 
2023.12.31-ig hatályos szerződéses időszakra és földgáz energiában 2023.01.01-től 
2023.10.01-ig hatályos szerződéses időszakra. 

2. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy a csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozáshoz, valamint a lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához szükséges 
szerződést és a kapcsolódó dokumentációkat írja alá. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Zámodics Péter mb. aljegyző 

 
 
 
 

Eőry Dénes          Zámodics Péter  
    polgármester            mb. aljegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. szeptember 28. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2022. (IX. 28.) határozata 

Közvilágítás Led korszerűsítés versenyeztetési eljárásának megindítása  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
4. felkéri Eőry Dénes polgármestert, hogy a közvilágítás Led korszerűsítésére 

(ütemezetten, illetve 12 havi részletfizetéses megbontásban is) kérjen be ajánlatokat 
három gazdasági szereplőtől, 

5. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő 
a versenyeztetési eljárás eredményét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Zámodics Péter mb. aljegyző 

 
 
 
 
Eőry Dénes          Zámodics Péter  

    polgármester            mb. aljegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. szeptember 28. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egy tartózkodással 

a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2022. (IX. 28.) határozata 

Óvoda hűtő-fűtő klímájának beszerzése 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy Érchegyi Generál Kft.-t (1103 Budapest, Cserkesz u. 85.) - a határozat 

mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal –bízza meg 3 db Mitsubishi multi 
hűtő-fűtő splitklíma felszerelésével nettó 6.445.760.- Ft +27% Áfa, mindösszesen 
bruttó 8.186.115,- Ft összegben, 

2. felhatalmazza Eőry Dénes polgármestert, hogy az Érchegyi Generál Kft-vel Visegrád 
Város Önkormányzat nevében a szerződést kösse meg.  

3. a szükséges fedezetet „az Általános Tartalékok” kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Zámodics Péter mb. aljegyző 

 

 

 

Eőry Dénes          Zámodics Péter  
    polgármester            mb. aljegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 
             2022. szeptember 28. 



ÁRAJÁNLAT
Ajánlatkérő neve: Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Címe: 2025. Visegrád, Fő utca 81.
Kapcsolattartó neve: Balassáné Hegyi Adrienn
Elérhetősége:

Munka leírása:

Szállítási cím/
Munkavégzés helye

Cég megnevezése: Érchegyi Generál Kft.
Ajánlatott készítette:
Ajánlat száma: LA/0140/ 2022
Elérhetősége:

Menny. Me.
Gépár+
Anyagár Munkadíj

1 db 1 770 010 Ft 289 500 Ft

1 db 1 390 490 Ft 262 500 Ft

1 db 1 786 860 Ft 272 900 Ft

1 db 27 500 Ft 14 000 Ft

5 db 0 Ft 100 000 Ft

4 db 142 000 Ft 16 000 Ft

4 db 36 000 Ft 48 000 Ft

1 tétel 125 000 Ft 165 000 Ft

27%

Ajánlat érvényessége:

Fizetés módja:

Vállalási határidő: 

telepules@visegrad.hu

3 db Mitsubishi multi hűtő-fűtő splitklíma felszerelése

2025. Visegrád, Fő utca 18.- Óvoda, Étkező

szerviz@erchegyi.hu

Munka megnevezése

Óvoda Klíma 1-2 csoportba, 
10 kw-os Mitsubishi multi kültéri és 
2 db 5 kw-os beltéri

Nettó összesen 6 445 760 Ft

Óvoda Klíma 3 csoportba és a folyosóra, 
8 kw-os Mitsubishi multi kültéri és 
1 db 5 kw-os és 1 db 3,5 kw-os beltéri
Konyha épületébe, 
10 kw-os Mitsubishi multi kültéri és 
1-1-1 db 6 kw-os, 3,5 kw-os és 2 kw-os beltéri

Száraz Nitrogén nyomáspróbákhoz

Kiszállás

2 Kw-os elektromos, távírányítós hősugárzó az 
óvodai vizesblokkokba
Termofejes sarok radiátorszelepek felszerelése az 
óvodába, a régiek lebontása, űrítéssel

Elektromos alelosztó szekrény kialakítása egy 
központi helyen (kazánház) és falon kivüli 
kicsatornázása a H-tarifás szekrényig 5x10 mm2

ÁFA alap összesen 6 445 760 Ft

ÁFA 27% 1 740 355 Ft

Bruttó összesen 8 186 115 Ft

   30  nap

15 napos utalás

Szerződés szerint, továbbá az importőr beszállításától számított 2 héten 
      

mailto:telepules@visegrad.hu
mailto:szerviz@erchegyi.hu
mailto:szerviz@erchegyi.hu
mailto:szerviz@erchegyi.hu
mailto:szerviz@erchegyi.hu
mailto:telepules@visegrad.hu
mailto:szerviz@erchegyi.hu


Megjegyzés:

Reméljük ajánlatunk a várt elképzelésének megfelelt. Bármely nem tisztázott kérdésben állunk az Önök
rendelkezésére. 

Budapest, 2022. 09.22.

Üdvözlettel:

Aláírás

Az óvodai gépek talajra telepített konzolokra kerülnének a 
megbeszéltek szerint. 
Az apáca rácsos takarást az ajánlat nem tartalmazza.

         
belül. November végéig várható a kivitelezés befejezése.



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

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

és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2022.  (IX. 28.) határozata  

 
Apróka Mini Bölcsőde kérelméről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy pályázat útján 
értékesíteni kívánja az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Visegrád belterület 69/1 
helyrajzi számú 1000 m² alapterületű ingatlant. Az ingatlan kikiáltási ára 42.000.000,- Ft, 
azaz negyvenkétmillió Forint. 
Az eredményes pályázó vállalja, hogy az értékesítésre szánt ingatlanon bölcsődét hoz létre 
és a beruházás megvalósulását követően az 5 éves fenntartási időn túl – az igények 
felmérését követően – további 5 esztendőig vállalja a bölcsőde működtetését. Az erre 
vonatkozó jognyilatkozat a pályázat érvényességének feltétele.  
 
(A pályázati felhívás jelen határozat 1. számú mellékletét képezi.) 
 
Határidő: pályázat értékelése az októberi rendes képviselő-testületi ülésen 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Zámodics Péter mb. aljegyző 

 

 

Eőry Dénes          Zámodics Péter  
    polgármester            mb. aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. szeptember 28. 



Szám:               1866-4/2022 

Pályázati kiírás 

a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő u. 12/B, Visegrád 69/1 
hrsz.-ú, belterületi, 1000 m²-es ingatlan értékesítésére 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 
14.) önkormányzati rendelete 13. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 
Visegrád, Fő u. 12/B, Visegrád 69/1 hrsz.-ú, belterületi, 1000 m²-es ingatlan, (továbbiakban: Ingatlan) 
értékesítésére az alábbiak szerint: 

1) A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 
 

2) A pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. Az eredményes pályázó vállalja, hogy 
az értékesítésre szánt ingatlanon bölcsődét hoz létre és a beruházás megvalósulását 
követően az 5 éves fenntartási időn túl – az igények felmérését követően – további 5 
esztendőig vállalja a bölcsőde működtetését. Az erre vonatkozó jognyilatkozat a pályázat 
érvényességének feltétele. 
 

3) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános. 
 

4) A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai: 
a) az ingatlan megnevezése:  
b) az ingatlan természetbeni címe: 2025 Visegrád, Fő u. 12/B 
c) az ingatlan helyrajzi száma: 69/1 
d) Telekterület: 1000 m² 
e) az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri 

Hivatalban (2025 Visegrád, Fő u. 81.) Füzes András főépítésztől 
(foepitesz@visegrad.hu)  kérhetőek. 
 

5) Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2022. október 17. napján 17 óráig 
személyesen vagy 2022. október 14. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatala címére (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alább 
pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Visegrád Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, 69/1 hrsz-ú belterületi ingatlan” 
 

6) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők: 
a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 példányban 

aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell 
ellátni; 

b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû 
megajánlás), 2 példányban aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva 
„eredeti” megjelöléssel kell ellátni; 

c) az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan; 
d) az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok 

szerepeljenek: 
Cég esetén: 

- Cég neve,  
- székhelye, 
- cégjegyzékszáma, 
- képviselő neve, 
- belföldi adószáma, 

mailto:foepitesz@visegrad.hu


- bankszámlaszáma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 
Magánszemély esetén: 

- az ajánlattevő neve és címe, 
- születési neve, 
- születési hely és idő, 
- anyja neve, 
- személyi azonosító jel, 
- adóazonosító jele, 
- bankszámla száma, 
- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva) 

 
7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az 

ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon kezdődik. 
8) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során. 
9) Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kikiáltási árát 42.000.000,- Ft-ban, azaz negyvenkettőmillió 

forintban határozza meg. 
10) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő-testületi ülésen bírálja el.  
A pályázat elbírálás végső határideje – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 
2022.10.31. 
A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb 
összegű vételárat tartalmazó ajánlatot javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos 
legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol 
minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Ilyen esetben a versenytárgyalás 
érdekében a pályázati elbírálás végső határideje változhat, a módosítás jogát a kiíró 
fenntartja. 
Amennyiben a veszélyhelyzet miatt a bizottsági ülés/képviselő-testületi ülés nem tartható 
meg, úgy személyes jelenlét helyett, más formában (Skype) kerül az eljárás lefolytatásra. 
A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt. 

11) Egyéb információ: 
Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. 
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül 
is – eredménytelennek minősítheti.  
A pályázati kiírás 2022. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád 
Város Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, és a Visegrádi Hírek októberi számában 
jelenik meg. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád Város 
Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 81., 
polgarmester@visegrad.hu). 
 
Visegrád, 2022. szeptember 28. 
 
 

Eőry Dénes 
Polgármester 

  

http://www.visegrad.hu/
mailto:polgarmester@visegrad.hu


1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Cég esetén: 

(Cég) Neve:  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám:  

Képviselő neve:  

Belföldi adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

 

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

 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE  

1.1. Visegrád, Fő u. 12/B, Visegrád 69/1 hrsz. 
ingatlan egy részének (1000 m²) megvételére 
tett bruttó, egyösszegű megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

(Cég) Neve:  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám:  

Képviselő neve:  

Belföldi adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Neve:  

Címe/Székhelye:  

Adóazonosító 
jele/adószáma: 

 

Bankszámlaszáma:  

 

Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 
…………. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

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

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

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár az ingatlan vételára, a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget vállalom. 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

(cégszerű aláírás) 



 

 

3. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai: 

Magánszemély esetén: 

Neve:  

Születési neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve  

Személyi azonosító:  

Címe:  

Adóazonosító jele  

Bankszámlaszáma:  

 

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

 

A BÍRÁLATI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE  

1.1. Visegrád, Fő u. 12/B, Visegrád 69/1 hrsz. ingatlan 
egy részének (1000 m²) megvételére tett bruttó, 
egyösszegű megajánlás: 

……………………………..,- Ft  

  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

aláírás 

  



4. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

Neve:  

Születési neve:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve  

Személyi azonosító:  

Címe:  

Adóazonosító jele  

Bankszámlaszáma:  

 

Alulírott, ………………………………… Ajánlattevő a Visegrád Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt 
…………….. számú ajánlatkérés ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy  

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

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

- nyilatkozom, hogy a benyújtott felolvasólap szerinti ár az ingatlan vételára, a szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget vállalom. 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

aláírás 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egy tartózkodással 

a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2022. (IX. 28.) határozata 

 

Termálvízvezeték engedélyeztetéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 
 
1. a szükséges, 50 m³/nap termálvíz mennyiséget biztosítja a K-7 kútból, 
2. tulajdonosi nyilatkozat ad a vezeték megvalósítására vonatkozóan, 
3. közútkezelői nyilatkozatot ad az Önkormányzati utak (területek) vonatkozásában a 

vezeték megépítéséhez, 
4. az elkészült vezeték üzemeltetését vállalja. 
5. felkéri a tervezőt, hogy a tervek elkészítésénél a későbbi rákötések lehetőségét is 

dolgozza ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Zámodics Péter mb. aljegyző 

 

 

 

Eőry Dénes          Zámodics Péter  
    polgármester            mb. aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2022. szeptember 28. 
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