
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

129/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület a következő napirendet fogadta el: 
1. Gondozási Központ intézményvezetői munkakörre benyújtott pályázatok 

elbírálása 
2. Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető vezetői megbízás 

adásáról döntés 
3. Pályázatok benyújtásáról döntés (egészségház felújítása, Diófa utca 

vízelvezetés) 
4. Duna-parti 2610 hrsz-ú ingatlan területek bérbeadásáról hozott döntés 

felülvizsgálata iránti kérelmek tárgyalása 
5. Szálloda u. 6/a. alatti lakás kijelölt bérlője felújítási költségek beszámítása 

iránti kérelméről döntés 
6. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről, 

önrész vállalásáról döntés  
7. Képviselői kérdések 
 
 
 

K.m.f. 
                                          

 

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Gondozási Központ intézményvezetői munkakörre benyújtott pályázatok elbírálása 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

130/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ intézményvezetői munkaköre 
betöltésére kiírt pályázati felhívásra  
• Raszlerné Szalai Katalin (2626 Nagymaros, Váci út 115.), 
• Szaszovszky Regina (2621 Verőce, Dévényi u. 17/A.) 
pályázó által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
 
A pályázatok és a pályázók személyes meghallgatása alapján Raszlerné Szalai 

Katalint 2017. augusztus 1-től kezdődő 5 év határozott időtartamra a Gondozási 
Központ intézményvezetői feladatai ellátásával megbízza. 
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására, és felkéri a jegyzőt 
annak előkészítésére, és a Magyar Államkincstár részére való megküldésére. 
 

 
Határidő: 2017. augusztus 1.  
Felelős: polgármester, jegyző 
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző 
 

 
K.m.f. 

                              

             

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 

Tárgy: Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető vezetői megbízás adásáról 
döntés 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

131/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda (Nagymaros, Magyar 
u. 15.) intézményvezetői feladatai ellátására egy évre szóló, 2017. július 31-én 
lejáró megbízást az intézményvezetői szakképzettséget megszerző Gerstmayer 

Judit megbízott vezető részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 98. § (18) bekezdése alapján pályázat kiírása nélkül további három évre 
meghosszabbítja. 
 
Az illetményt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján állapítja meg, a jogszabályi 
minimum értékekkel számolva.  
 
Felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, az 
okiratok aláírására. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 1.  
Felelős: polgármester 
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző 
 
 

K.m.f. 
          

 

                    

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
polgármester                                                                           jegyző 

 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
Tárgy: „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása” című pályázat benyújtása 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

132/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a következő ingatlanra pályázat benyújtását rendeli el a 
nemzetgazdaságért felelős miniszter által az „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására” 
közzétett pályázati felhívásra: 
Az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
ellátás, védőnői szolgálat) épület, Egészségház felújítása (1840 hrsz.) tárgyában.  
A még rendelkezésre nem álló pontos költségvetés híján legfeljebb 200 millió Ft 
támogatás igényléséről dönt, az önkormányzat adóerő-képessége alapján a 
szükséges önrész, legfeljebb 10 millió Ft biztosítása mellett. A költségvetés 
ismeretében a határozatot szükség esetén módosítja. 
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázat önrésze a 2017. évi költségvetési 
rendeletben biztosított. 

 
 

Határidő: 2017. augusztus 15., illetve a pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Végrehajtja: Városfejlesztési csoport 
 
 

 
K.m.f.                                       

 

 

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Tárgy: „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” című pályázat benyújtása 

 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

133/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a következő ingatlanokra pályázat benyújtását rendeli el a 
nemzetgazdaságért felelős miniszter által a „Települések felszíni csapadékvíz-
elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása” közzétett pályázati felhívásra: 
A Diófa utca vízlevezetése (523/13 hrsz. út és 510 hrsz. árok) tárgyában.  
A pályázat előkészítése folyamatban, pillanatnyilag nem áll rendelkezésre pontos 
költségvetés, így legfeljebb 300 millió Ft támogatás igényléséről dönt, az 
önkormányzat adóerő-képessége alapján a szükséges önrész, legfeljebb 15 millió 
Ft biztosítása mellett.  
A pontos költségvetés rendelkezésre állását követően szükség esetén határozatát 
módosítani fogja. 
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázat önrésze a 2017. évi költségvetési 
rendeletben biztosított. 

 
 

Határidő: 2017. augusztus 15., illetve a pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Végrehajtja: Városfejlesztési csoport 

 
 

K.m.f. 
                              

             

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Duna-parti 2610 hrsz-ú ingatlan területek bérbeadásáról hozott döntés felülvizsgálata 
iránti kérelemről (Rév pénztár) döntés 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

134/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület az Atlantis-Visegrád Club Kft. tulajdonában álló Rév pénztár 
és büfé kerthelyisége által elfoglalt 300 m2 terület bérleti díját megállapító 
116/2017. (VI. 14.) számú határozatában megállapított 500 Ft/m2/hónap összegű 
bérleti díjat fenntartja, azzal, hogy bérleti díjat a kérelmező évente április 1-től 
szeptember 30-ig köteles fizetni. 
 
Felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 10. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

 
 

K.m.f. 
                              

             

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
Tárgy: Duna-parti 2610 hrsz-ú ingatlan területek bérbeadásáról hozott döntés felülvizsgálata 
iránti kérelemről (Panoráma bolt és panzió) döntés 

 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

135/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület a nagymarosi 1879/2 hrsz-ú ingatlan (Panoráma bolt és 
panzió) tulajdonosai kérelmére a kerthelyiség által elfoglalt 361 m2 terület bérleti 
díját megállapító 116/2017. (VI. 14.) számú határozatában megállapított 500 
Ft/m2/hónap összegű bérleti díjat fenntartja, azzal, hogy bérleti díjat a kérelmező 
évente április 1-től szeptember 30-ig köteles fizetni. 
 
Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére, a jegyzőt a bérleti szerződés 
elkészítésére. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

 
K.m.f. 

                              

             

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Szálloda u. 6/a. alatti lakás kijelölt bérlője felújítási költségek beszámítása iránti 
kérelméről döntés 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

136/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a 2602/5 hrsz. 
ingatlanon található Szálloda u. 6/A. szám alatti lakás 2015. augusztus 1. napjától 
kezdődő bérbeadásáról hozott 127/2017. (VII. 12.) számú határozata 
módosításáról a döntést a Szálloda ingatlan együttes értékesítéséről várható 
szerződéskötésre tekintettel szeptemberi ülésére halasztja. 
  
Felhatalmazza a Polgármestert a kérelmező értesítésére. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 5. szeptember 25. 
Felelős: polgármester 
 

 
 

K.m.f. 
                              

             

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről, önrész 
vállalásáról döntés 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

137/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület igénylés benyújtását határozza el a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról 
szóló belügyminisztériumi pályázati kiírásra. 
 
A 2016. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám és a 2017. január 1-jei 
lakosságszámból a 80 év felettiek együttes számát (256 fő) és a legfeljebb 2 
m3/ellátott igénylési lehetőséget figyelembe véve, összesen 250 m3 tűzifa 
mennyiséget igényel. 
A támogatás 1000 Ft/m3+ ÁFA összegű önrészét és a szállítási költséget vállalja, 
2017. évi költségvetése szociális támogatások előirányzatából biztosítja. 
 
Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
 

 
 

K.m.f. 
                              

             

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2017. július 31-én megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Csípős Fesztivál rendezési költségeihez pótlólagos forrás biztosítása 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

138/2017. (VII. 31.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület a Csípős Fesztivál rendezési költségeihez eredetileg 
biztosított 250 000 Ft támogatáson és 50 000 Ft rendezvénynapi piaci bevételen 
túlmenően a piaci bevételek terhére további 50 000 Ft forrást biztosít. 
 
 
Határidő: 2017. augusztus 26. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
 

 
 

K.m.f. 
                              

             

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2017. augusztus 1. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 


