
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2018. május 15-én  megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

76/2018. (V. 15.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el: 
       
1. A Zöldpont Egyesülettel létrejött adásvételi szerződéssel érintett, az 

önkormányzat elidegenítési tilalmával biztosított Szálloda utca 2602/11, 12, 
13, 14 hrsz-ú alatti ingatlanok átruházásához való hozzájárulásról döntés 

2. Szálloda (Felvonulási lakótelep) épület értékesítésére megbízás adására 
vonatkozó ajánlatról döntés 

3. Szálloda utcai lakások értékesítése formája meghatározásáról, esetlegesen 
társasház alapításáról döntés 

4. Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, 
renoválására pályázat benyújtásáról döntés 

 
 
 

K.m.f. 
                                          

 

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 16. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2018. május 15-én  megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Az önkormányzat javára kikötött elidegenítési tilalommal biztosított Szálloda utca 
2602/11, 12, 13, 14 hrsz-ú alatti ingatlanok átruházásához hozzájárulásról döntés 
 

 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

77/2018. (V. 15.) számú határozata 
 

   
A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület tulajdonában álló, az önkormányzat 
javára szóló elidegenítési tilalommal biztosított Szálloda utca 2602/11, 12, 13, 14 
hrsz-ú alatti ingatlanok Horváth János és Gyimesi Levente részére történő 
átruházásához a következő feltételekkel járul hozzá: 
a) a tulajdonjog átruházásához hozzájáruló nyilatkozat kiadására a Zöldpont 
Egyesülettel létrejött, aláírt adásvételi szerződés bemutatásával egyidejűleg van 
lehetőség, 
b) az ajánlattevők a vételár ajánlatba foglalt ütemezés szerinti, de legkésőbb 2018. 
december 31. napjáig történő megfizetésére közjegyzői okiratba foglalt készfizető 
kezességet vállalnak és váltót állítanak ki, 
c) ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ingatlanokba tervezett 
tevékenységet nagymarosi székhelyű gazdasági társaság fogja üzemeltetni, 
d) az önkormányzat javára vételi jogot kell kikötni arra az esetre, amennyiben 
ajánlattevők az ajánlatban szereplő tervezett tevékenységet az ingatlanok egy 
részében 2019. december 31-ig nem valósítják meg, és nem üzemeltetik, 
e) ajánlattevők kötelesek valamennyi ingatlant érintően legkésőbb 2020. június 
30-ig elvégezni a beruházást és megvalósítani az üzemeltetést.  
 
Fenti feltételek teljesülése esetére felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog 
átruházásához hozzájáruló nyilatkozat aláírására és átadására. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester 

K.m.f. 
                                          

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 16. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2018. május 15-én  megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Szálloda (Felvonulási lakótelep) épület értékesítésére megbízás adására vonatkozó 
ajánlatról döntés 
 

 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

78/2018. (V. 15.) számú határozata 
 

 
A Képviselő-testület a Pannon Termék Kft. (székhely: 1073 Budapest, Kertész 
utca 43., cégj. szám: 01 09 940647, képviseli Pintér László) ajánlatára úgy dönt, 
hogy a következő feltételek teljesülése esetén ad megbízást részére a Szálloda 
(Felvonulási lakótelep) épület (2602/9 és 2602/10 hrsz.) értékesítésében való 
közreműködésre: 
a) Igazolja, hogy a cég tevékenységi körei között szerepel a tárgyi tevékenység, 

melyről jogosult számla kiállítására. 
b) A megbízási díjat (jutalékot) a vételár 3 %-ában (bruttó), de legfeljebb 6 millió 

forintban fogadja el. 
c) A vele kapcsolatban álló befektetőtől előzetesen becsatol egy anonim ajánlatot 

a területre vonatkozóan. 
 
A feltételek teljesülése esetén felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: polgármester       

 
 

K.m.f. 
                                          

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 16. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2018. május 15-én  megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Szálloda utcai lakások értékesítése formája meghatározásáról, esetlegesen társasház 
alapításáról döntés 
 

 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

79/2018. (V. 15.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a Szálloda utca 2602/5 hrsz. alatti 5 ikerház és a 2602/15 
hrsz. alatti beépítetlen terület ingatlanokat nyilvános árverés útján kívánja 
értékesíteni. 
A pontos feltételek meghatározása érdekében kéri előterjesztés benyújtását a 
soronkövetkező rendes ülésre. 
 
 
Határidő: 2018. május 28. 
Felelős: polgármester, jegyző 
       

 
 

K.m.f. 
                                          

 

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 16. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
KIVONAT 

 
a képviselő-testület 2018. május 15-én  megtartott 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 
Tárgy: Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, renoválására 
pályázat benyújtásáról döntés 
 

 

Nagymaros Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

80/2018. (V. 15.) számú határozata 
 
 

A Képviselő-testület a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témakörében kiírt 
KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtását rendeli el a 
Fő téri, Szervátiusz Tibor által készített háborús emlékmű felújítására 1.295.400 
Ft költségvetéssel. 
 
A pályázathoz 100.000 Ft összegű önrészt vállal, melyet 2018. évi 
költségvetéséből biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Határidő: 2018. május 28. 
Felelős: polgármester 
       

 
 

K.m.f. 
                                          

 

 

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k. 
                   polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 16. 
 
Dr. Horváth Béla jegyző 


